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Idealo kaj realigo
Valora entuziasmo, eĉ el la speco kapabla transporti 

montojn, tio ja ne mankas en la Esperantistaro. Kaj bona 

ĝi estas, ĉar ĝi donas al nia movado la spiritan forton. 

Pli malofta estas disciplina agemo kaj ĝusta sento pri 

konkretaj faktoj. Multaj sindonaj samideanoj vivas unu

flanke en bela revado kaj aliflanke en konstanta plendado 

pri neintereso de publikaj homoj aŭ institucioj.

Eble, se ili klopodus meti sin pense en la lokon de 

la kritikato], ili pli bone komprenus la kaŭzojn de ilia 

neintereso kaj eble malkovrus ankaŭ kulpeton sian en 

la afero. Kiel la Ŝtatistoj aŭ urbestroj povas interesigi al 

Esperanto, se oni proponas al ili ĉu nenion,Ĉu tro multe?

Havante klakan komprenon p r  la realaj ebl&ĵoj, la 

esperantistoj povus jam atingi multon, Stupon post Stupo, 

se ili kutimigus gradigi sian agadon. Al tujo taŭgas mi

nimumoj, al estonteco maksimumoj. Iluzioj estas granda 

dangero, ĉar ili gepatras malkuraĝigon. Pli sage kaj pli 

certe estas vidi la faktojn kiel ili staras.

Ekzemple pri la Ligo de Nacioj oni ne imagu fanfazi- 

aĵojn. Speciale oni ne atendu miraklon. La ĝenerala se

kretariaro prezentos en Septembro sian raporton. La 

kunsido decidos mem ĉu ĝi volas ion rekomendi. La faktoj 

estas jenaj: La Ligaj delegitoj estas plejparte diplomato] 

aii politikistoj. Por ili la mondlingva problemo ne estas 

unuaranga zorgo, lli ankaŭ emos al prudenteco por ne 

ligi siajn registarojn per ia devigo. La malgrandaj ŝtatoj, 

nature plej favoraj al mondlingvo, ĉiam rigardas al la 

sinteno de la grandaj antaŭ ol ion decidi.

Nu, inter la grandaj regnoj, estas unu, kies nuna 

registaro malfavoras nian aferon, ĉ ia j ’ diplomatoj kaj 

agentoj eksterlande ricevis denovajn instrukciojn pri tio 

kaj kontraŭbatalas nin. Ĝia ministro de publika instruado 

jus dissendis cirkuleron al la Stataj lernejoj por malper

mesi instruadon de Esperanto tie, sub pretendo, ke nia 

movado celas malhelpi nacian kulturon kaj speciale la

tinan kaj francan. Kompreneble nenio estas pli facile ri- 

futebla ol tia aserto. La respondo de la Franca Societo 

p. p. Esperanto inde montras gian erarecon. Ĉefa parto 

de nia vortaro estas latina. Instruado de Esperanto en 

anglaj, germanaj, slavaj kaj orientaj landoj montriĝis bo

nega enkonduko al studo de franca lingvo. Multon Suldas 

ni al francaj scienculoj, al francaj Komercaj Ĉambroj, 

kaj eĉ al antaŭaj francaj ministraroj, kiuj honoris D-ron 

Zamenhof per ordeno en 1905 ka; disdonigis ruĝa-kru- 

cajn esperanto-lernolibrojn en 1916 per oficiala cirkulero 

al flegistaj taĉmefestroj. Eĉ post la interveno de S-ro 

Hanotaux Ĉe la Ligo de Nacioj, eĉ ne unu vorto kontraŭ- 

franca aperis en la esperanta gazetaro. Ankaŭ fute prave.

La nuna kontraŭbatalo estas nur momenta. Tia lando, 

kie Esperanto trovis antaŭe tiom da valora helpo, certe 

revenos iam al sia pli nobla tradicio de homa progreso. 

Nur la milito kaj ĝiaj suferigaj sekvoj kaŭzas tiun krizon. 

Sed, ĉar ni estas malriĉaj kaj senpovaj antaŭ kolosa Stata 

potenco kaj monrimedaro, tia kon^traŭstaro kompreneble 

ne faciligas nian agadon. Tamen ĝi montras, ke nia afero 

estas konsiderata kiel vivanta kaj eĉ forta, ĉar oni kal

kulas kun ĝi.

Ni do ne faru al ni iluziojn, sed klare konsiderante 

la faktojn, ni laboru metode per sinsekvaj pasoj. Neniu
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ajn oficiala rekomendo povos fari la laboron por ni. 

Same neniu ajn malpermeso povas haltigi Esperanton. 

Per rekomendo de la Ruĝa Kruco, per la ĝeneva konfe

renco, per interesigo de la Ligo de Nacioj, ni klopodas 

doni al la esperantistoj armilojn por ilia laboro, nenion 

plu. Se oni scias ilin uzi ĉe sia loko, oni povas proponi 

kursojn, eksperimentojn en lernejoj, provan enkondukon#

Unua Grupo. Oni nepre respektas Ia nunan kalendaron 
kaj la kalkulmanieron, sed oni provas pli tatigan apartigon 
de la tagoj je la dekdu monatoj kaj je la kvartaloj. La 
plej konata projekto de ĉi tiu grupo estas elpensita de 
profesoro Grosclaude en Ĝenevo: la jaro havas kvartalojn 
kun po 91 tagoj; ĉiu kvartalo konsistas el tri monatoj; 
ĉiu monato havas 30 aŭ 31 tagojn, tiamaniere ke en ĉiu 
kvartalo trovigas unu monato kun 31 tagoj kaj du mo-

» de Esperanto aŭ definitivigon de jam atingitaj sukcesoj. ,natoj  kun P0 30. ta£°Ĵ* ^  tiu ire malgranda Sango havas
c . «i ii -T- i * .. . • i». la bonan konsekvencon ke ankau la ambau duonjaroj
Se on, ne uzas Min, tiam ili restas vana,, mortinta! lite-, estas same lor1gaj (182 tagoj). Sed 2 x l 8 2  aŭ 4 x g i ' sta'

raroj. La unua devo de niaj propagandistoj estas studi

iom teknike la eblajojn Ĉirkaŭ si. Multaj el ili ne sufiĉe 

konas la funkciadon de siaj propraj lernejaj estraroj, ne 

scias kiel kaj al kiu sin turni. Iom da praktika, reala in

fomi iĝado ilin tre helpos.

Realismo sola estas malnobla. Idealismo sola estas 

malpraktika. Idealismo devas esti Ia vivmotivo kaj la kaŭzo 

de sindono, sed realismo devas esti la metodo. Unu 

devas ordoni, la alia devas plenumi. Idealo nin inspiru, 

realigo nin okupu.

Edmond Privat.

Reformo de la Kalendaro
La internacia kongreso de Komercaj Cambroj kuniginta 

en Londono en la jaro 1910 okupis sin pri la fiksado de 
la Paska festo kaj pri la reformo de la Gregoriana Ka
lendaro. Ĝ i decidis peti la svisan registaron kolektadi la 
multajn proponojn, prilabori ilin kaj poste kunvoki diplo
matan konferencon, kiu pridiskutu la diversajn projektojn 
kaj ellaboru precizan planon por la enkonduko de la ne
cesaj kaj urĝe postulitaj plibonigoj. La svisa registaro ak
ceptis la taskon kaj tuj komencis enketon. En la dauro de 
tri jaroj ne malpli ol 62 proponoj alvenadis el ĉiuj ter
partoj, inter ili 22 en la lingvo Esperanto. La subskribinto 
estis komisiata studadi la tre interesoplenan materialon kaj 
fari resumon por la registaro. Interdume la registaro aran
gis enketon ĉe la registaroj de ĉiuj civilizitaj nacioj, de
mandante ilin, ĉu ili interesigas pri la afero kaj Ĉu ili par
toprenus ĉe internacia konferenco kunvokota al Berno. La 
respondoj sufiĉe rapide alvenis kaj plejparte estis jesaj. La 
afero trovigis do sur bona vojo kaj la konferenco povus 
esti arangita por la jaro 1915 aŭ plimalfrue 1916. Sed 
subite eksplodis la mondmilito kaj interrompis la pacan 
entreprenon. La dokumentaro malaperis en la angulo de 
sekreta tirkesto kaj pace dormadis ĝis alveno de ‘pli nor
mala por ĝi tempo. Fine ankaŭ la terura mortigado Cesis 
kaj iom post iom dolĉa paco ekregadis kaj hodiaŭ la cir
konstancoj ree favoraj estas por repreno de la kruele in
terrompita paca laboro.

Jam en Usono grava korporacio okupigis pri la afero 
kaj multe da komercaj ĉambro j kaj privatuloj esprimis la 
deziron, ke la demando nun estu solvata.

ŝajnas do esti utila diri ion pri la diversaj proponoj 
por ke la interesuloj povu desegni al si bildon pri la pos
tuloj kaj instigoj.

Facile oni povas partigi la multajn projektojn laŭ kvar 
grupoj:

nur 364. Tamen la suna jaro havas 365 tagojn. La tiel 
nomita super- aŭ kromtago estu enŝovata ĉe la fino de la 
jaro tiamaniere, ke ĝi havas nek semajnan nomon nek 
monatan daton; ĝi do restas tute neŭtrala kaj neniel influas 
Ia kalkulon laŭ semajnoj aŭ monatoj. Ĝiun kvaran jaron 
ni havos pluan supertagon (dies bissextus) neŭtralan inter 
la 30-a de junio kaj la unua de julio, ĉ iu  kvartalo komencu 
per dimanĉo, kio rezultigas ke la monatoj kun 31 tagoj 
havas 5 dimanĉojn, dum la du monatoj kun po 30 tagoj 
havas po 4 dimanĉojn. Tiel oni atingas ke iu certa tago 
ĉiujare havas Ia saman daton. Se vi naskigis, ekzemple, la 
duan dimanĉon de marto, via naskigtago ĉiujare estas di
manĉo kaj montras la daton de 14-a de marto.

Triono el ĉiuj proponoj similas al tiu projekto de pro
fesoro Grosclaude.

Dua Grupo. Por atingi tute egalajn monatojn, oni apar
tigas la jaron en 13 monatojn po 28 tagoj. Tiamaniere ĉiu 
monato havus kvar semajnojn kaj la datoj ankaŭ ĉiam estus 
la samaj. Ekzemple: la unua tago estas dimanĉo, la lasta 
nepre estas sabato, la tria lundo de ĉiu monato portas la 
daton de 15-a, k. t. p. Sed bedaurinde la nombro 13 ne 
estas dividebla kaj oni ne plu povus, sen gravaj malkon- 
venajoj, kalkuli per kvartaloj kaj semestroj. Tamen por la 
komerco, la bankoj, la instruado ktp. oni nepre bezonas 
tian kalkuladon. Fine 13 monatoj po 28 tagoj ankaŭ sumas 
364 tagojn, kaj oni bezonus kromtagon kiel por la pro
ponoj de la unua grupo. Estas do neverŝajne ke tia solvo 
havos Ia konsenton de Ia popoloj.

Tria Grupo. La proponoj de ĉi tiu grupo plene rompas 
la nunan tem pokalkulon kaj neniel atentas Ia astro
nomiajn postulojn. Unu projekto, ekzemple, proponas jaron 
de 1000 tagoj kun dek monatoj po 100 tagoj. Ni do havus 
dum unu jaro tri printempojn, tri somerojn ktp., sed la 
komencdatoj de la sezonoj neniel koincidus. Tiaj projektoj 
tute ne estas konsiderindaj kaj oni povas miri, ke ekzistas 
utopiistoj, kiuj kapablas elpensi tian sensencaĵon.

Kvara Grupo. Tiu ĉi grupo konsistas el proponoj, kiuj 
sin okupas speciale pri Ia fiksigo de la Paska festo aŭ pri 
la enkonduko de la 24-hora tempokalkulo. Plej ofte oni 
postulas ke Pasko estu fiksata je la unua aŭ la dua di
manĉo de nuna aprilo.

Depost la decido de la svisa registaro kunvoki diplo
matan konferencon, la cirkonstancoj multe Sangis kaj la 
homaro posedas nun en la Ligo de la Nacioj grandan kaj 
influriĉan organizajon, kiu devus serioze okupigi pri la de
mando, kaj kiu ankaŭ havas la potencon, kune kun la re
ligiaj aŭtoritatoj, fine solvi la problemon.

Esperu ni, ke la reformo de la Gregoriana Kalendaro 
kaj la fiksigo de la Paska festo tre baldaŭ efektivigos, kaj 
ke ĉiuj popoloj de la tuta civilizita mondo povos kalku
ladi la tempon laŭ la sama maniero. Tio multe helpos al 
la paca laboro en Ia mondo. J. Schmid, Bern.

La protokolo de la ĝeneva konferenco en franca lingvo 

kiel raporto por lernejaj aŭtoritatoj estas havebla ĉe UEA 
kontraŭ da respondkuponoj.

*VHVV«t o
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Mova kaj fluga organo

ajo, ne movante la flugilon. Io devas ja tiam agitadi, se 
la flugiloj ripozas.

La alaŭdo finkantinte sian kanton sub nubetoj, falas 
teren per pli granda forto, ol se ĝi fa?us morttrafita.

ĉu  ni ne vidis, kun kiel furioza rapideco forkuras la 
birdoj, terurigitaj pro subita ekpafo aŭ pro io alia ? ĉu  por 
tiu rapideco sufiĉus ia flugiloj? Certe ne. Ni scias cetere,

Oni instruis al ni, ke U birdo flugas per helpo de la ,ke. la movado de la flugiloj efektivigas supren malsupren, - 
flugiloj, kaj direktas sin per la direktiloj t. e. per la vostaj! *a! ne kiel la remiloj de boato de antaue malantaŭen-

plumoj. En ĉi tiu konvinko mi travivis longajn jarojn, ri
petante fidele tiun ĉi teorion al aliaj. Nur antaŭ nelonge 
mi spertis tute ion alian.

Mi ekvidis tra la fenestro, kvazaŭ iii jetus ŝtonon sur la 
tegmenton, kaj poste kvazaŭ simila Stono falus de la teg
mento sur la straton. Mi estis certa, ke la stratobuboj 
arangis tiun ŝtonjetadon al la kolomboj, kion ili kutimis fari.

Tamen mi konvinkigis, ke mi eraris; ĝin faris la paseroj, 
kiuj kun granda rapideco jen surflugis la tegmenton de 
mia unuetaĝa domo, jen malsuprenigis sur la straton kvazaŭ 
falinta Stono. Mi tuj ekpensis, ke per helpo de la flugiloj 
la pasero ne kapablas tiel rapidege supren nek ni?!supren
flugi kaj ke tiuokaze uevas io «lia ludi la ĉefan rolon.

• Nu, la paseron mi flankelasas kaj ekobservas la pli ka 
rakterizan flugon de akcipitro.

Ni scias ke tiu ĉi birdo, por elserĉi akiradon, supren-, 
iĝas tre alten, kaj levigante super la ĉirkaŭajo, rondflugas. 
Dum ĉi tiu rondflugado ĝi kutime preskaŭ tute ne movas 
Ia flugilojn. Ekvidinte la deziratan objekton ĝi ĵetiĝas kiel 
sago sur ĝin, enigas la akrajn ungegojn en la malfeliĉan 
viktimon kaj kunportas ĝin.

Tie ĉi mirigis min du momentoj dum kiuj la akcipitro 
preskaŭ tute ne movas la flugilojn: l-e la rondflugado kaj 
2-e la forto de ĵetiĝo sur la akiraĵon. La akcipitro devas 
do havi iun alian forton, per kies helpo ĝi tion ĉi faras.

La saman forton devas havi ankaŭ la pasero. Ni vidas 
ĝin kelkfoje, kiel transiĝante de loko al loko, kaj precipe 
al pli malproksima distanco, ĝi povas ĵetiĝi ankaŭ kun ekster
ordinara rapideco, kiel Stono jetita, eĉ ne movante preskaŭ 
la flugilojn. Kelkfoje ĝi flugas en onda linio, nur de tempo 

t al tempo ekflugante per flugiloj. —  Ni rigardu plie la inter
batalantajn paserojn. Kun kia furioza rapideco pelas unu 
la alian, farante dumfluge diversajn turnojn! Per helpo de 
la flugiloj kaj direktiloj mem ne estus eble al ĝi plenumi 
tiujn subitajn evoluojn. Do ne flugiloj mem agadas tie ĉ i ; 
iu alia forto puŝas ĝin antaŭen kaj faras ĉiujn turniĝojn.

Tiuj diversaj flugdirektoj ŝajnigas al ni, ke iu nevidebla 
mano portas la birdon kaj ofte post bela, kun gracieco 
farita evoluo sidigas ĝin tien, kie ĝi deziras. Kaj ĝi sidigas 
hite certe kaj sendanĝeiĉ .sur la antaiiude elektia Io k o , eĉ 
se ĝi estus la plej maldika branĉeto.

La kolombo ofte kutimas dumfluge ankaŭ haltigi la 
movadon de la flugiloj, kaj malgraŭ tio ĝi povas daŭrigi 
la flugon ĉu rekten ĉu Ŝanĝadi la direkton diversflanken. 
ĉe tio oni povas ekrimarki la profundan spiradon, kiun 

»sekvas la pli forta, unuece ritma antaŭpuŝado de la korpo.

Similajn spertojn mi faris dum flugo de korniko, mo
nedo, hirundo, cikonio kaj de ĉiuj konataj birdoj.

Kiel bela estas la flugo de hirundo! Kiel lerte kaj vigle 
flugetas ĝi, turnigante tuj jen dekstren, jen maldekstre^
• • * ^  i m * • i • i • i v

kaj tiu movado, tio estas la depuŝiĝo de malsupre supren, t 
helpas nur por supreniĝi kaj teniĝi en dezirata alteco super 
la tero.

Simila afero estas ĉe la aeroplano. La helicoj tiras ĝin 
antaŭen kaj la plataĵoj subtenas ĝin en la aero. Se la unua 
aŭ la duaj rompiĝas, la aeroplano falas teren.

Kaj nun ni observu la insektojn. Ili havas ankaŭ flu
gilojn por flugadi, sed ili ne havas kiel birdoj direktilojn. 
Malgraŭ tio ili povas bonege ŝanĝadi la flugdirekton laŭ 
plaĉo. Ni vidas tion ĉe ĉiu flugila insekto.

Kaj kiajn movojn oni povas ekrimarki? Tre malofte 
tute rektajn, sed plei orte ili turniĝas diversflanken.

Ekzistas unu speco de kampa muŝo, kiu dumfluge haltas 
en la aero kaj post momento ĝi tuj ĵetiĝas jen dekstren 
jen maldekstren, por ree ekhalti kaj ripeti Ia similan jetiĝon. 
La sama flugo estas videbla ĉe la libelo, simila al la akrido.

De tio sekvas,, ke la birdoj ne bezonas nepre la vostajn 
plumojn por Ŝanĝi flugdirekton, ĉar ĝin kaŭzas io alia t. e. 
la sama forto, kiu ĉe la insekto. La senvosta pasero flugas 
ja ne malpli bone ol tiu kun vosto.

La birdo disetendas ofte la voston dum la flugo, sed 
nur por faciligi al si la sinapogon per ĝia disvastigita sur
faco sur la aero; ĝi helpas ankaŭ dum supren- aŭ mal
suprenigo .

La cititaj observoj kaj perceptoj pruvas, ke ĉiuj nomitaj 
estajoj posedas krom la konscio la apartajn organojn por 
movo kaj flugo kaj necesan energion de la volo, kiu tiujn 
organojn movas.

Ĉi tiu energio depende de la volo movas tiujn partojn 
de la movoorgano, kiuj kaŭzas la movojn de postulata 
korpoparto, ekzemple de la flugiloj, kapo, piedoj, kolo, vosto, 
ktp., ĝi povas do efektivigi iradon, kuradon, saltadon, si- 
diĝadon, leviĝadon, flugadon kaj aliajn movojn.

Ĉi tiu organo estas ne io alia ol speco de radioj, kvazaŭ 
nevideblaj nervoj eteraj aŭ fluidaj, elirantaj el volo kaj 
penetrantaj la korpajn, fadensimilajn, movajn nervojn, kiuj 
disetendiĝaŝ tra la tuta korpo ĝis la suprajo de la haŭto. 
Tiujn radiojn trairas, kvazaŭ elektra fluo, la vola energio, 
kiu, kuntiriĝante kaj distingante, movigas la movajn nervojn, 
tiui ĉ« la ligitajn kjin IV muskolojn Vaj per ili Ia diversajn 
korpopartojn. Tio ĉi fariĝas laŭ plaĉo de la konscio kaj 
laŭ ĉiu gesto de la volo.

Apartaj nervoj formas la flugorganon. Ankaŭ tiu ĉi 
restas sub influo de Ia konscio kaj la volo. ĉ ia  agado 
fariĝas same kiel ĉe la mova organo: La volo kun pli 
aŭ malpli granda forto —  laŭ bezono —  elirigas el si la 
energion, tiu ĉi kuras tra la radioj en la nervojn, kiuj sub 
ilia influo kaŭzas dum la flugo pli malpli fortan antaŭ- 
enpuŝon de la korpo. Per tiu ĉi organo faras la birdo kaj 
la insekto ĉiujn Ŝanĝojn de la flugdirekto.

Ĝ i fariĝas sammaniere, kiel ĉe la homo, celanta fari pli
jen supren; Jen malsupren, dume la nomitaj korpaj antaŭ-..malproksiman salton. Li tiam kuntirigas, poste eltiras ĉiujn

a : _____ e»___i ____• - a-a r a _ i .  , . . .  .puŝoj, kvazaŭ ĵetiĝoj diversflanken estas facile distingeblaj. 
Ĉu ĝiaj flugiloj kaj forkosimila vosto plenumas tiujn mi
rindajn kaj lertegajn movojn? Jes, ili helpas al ĝi, sed la 
ĉefa kaŭzo de tiuj movoj estas alia forto.

Kaj la cikonio? Ĝi, supreniĝinte en altajn regionojn, 
povas ankaŭ tre longan tempon rondiradi super la ĉirkaŭ-

fortojn, streĉiĝas, forpuŝiĝas de la tero kaj trasaltas ian 
distancon. Simile faras la birdo. Ĝ i ankaŭ streĉiĝas, eltiras 
la fortojn kaj, forpuŝiĝinte de la aero per la flugiloj, 
ŝovas sin antaŭen. Kelktempe ĉe iuj birdoj eĉ dum pli 
longa tempo ĉesas la movo de la flugiloj; la antaŭpuŝado 
mem sufiĉas al ili.
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Ju pli forta estas la streĉado dum tiu ĉi antaŭpuŝado, 
des pli rapida sekvas la flugo.

ĉ i tiu organa mekanismo de la flugo trovigas en la 
antaŭa parto de la korpo, kaj tiun ĉi taskon Sajnas plenumi 
la nervoj per helpo de la birdaj pulmoj. Estas mirinde, ke 
la fizikajn, videblajn movojn kauzas nevidebla energio laŭ 
vola ordono.

Alimaniere oni ne povas imagi al si la flugan pro
cedon.

Estas birdoj, kiel ekzemple hirundoj, kiuj senlace povas 
tutajn tagojn flugadi; tamen iuj birdoj post malmulta flugado 
tre lacigas. Ni vidas do, ke ne ĉiuj birdoj havas la egale 
fortan fiugorganon.

La fiŝoj havas ankaŭ ion similan. Ili ankaŭ ne estas sen 
energio por movado kaj antaŭenŝovado. Ni jetu nur la 
Stonon tie, kie la areto da fiŝoj amuzigas, kaj ni tuj ekvidos, 
kiel rapidege ili forkuras. Tiun ĉi rapidecon ili ne povus 
fari per helpo de naĝiloj mem.

Kiel forkuregas la baleno, trafita per harpuno! ĉu  ne 
per helpo de simila antaŭpuŝiga organo?

Kaj la homo? Li ankaŭ moviga*; li ne povas do resti 
sen la sama organa mekanismo kiel ĉe la birdoj. Ni iradas, 
saltas, laboras, portas, tiras kaj multegajn farojn plenumas, 
uzante por tio la movan organon kaj volan energion de
pende same de konscia plaĉo kaj pli malpli forta volo.

Da fortoj kaj energio ni havas sufiĉe, sed mankas al 
ni ofte la volo aŭ la bone ekzercitaj muskoloj, por venki 
diversajn penadojn. La fervoro estas tio, kio faciligas ĉian 
laboron kaj malfacilajon, ĝi multigas fortojn kaj cetere 
kapabligas nin.

Se ni piediras, havante gravan kaj u rga n aferon, ni 
sentas en nia brusto antaŭpuŝadon, kiu faciligas al ni la 
vojon, faras nian iradon malpli peza.

ĉiuj bestoj moviĝas; ili devas do ankaŭ posedi la movan 
mekanismon.

Kaj la araneo, kiu eligas aŭtune la araneajon, supren
igante kun ĝi en la aero, ĉu ĝi ne helpas al si per sama 
energio kiel la birdo dumfluge?

Iuj movoj, komence post pripenso efektivigitaj, estadas 
post kelkfoja ripetado laŭinstinktaj, senpripensaj, Iaŭkutimaj. 
Estas evidente, ke io alia administras kaj gvidas ilin, ne 
prudento. Tio io jen estas la interna konscio de homa spirito, 
nomata subkonscio. Suficas nur ekdeziri, nur ekvoli, kaj la 
tuta aparato ekmovigas automate.

La samaj radioj de volo kune kun la nervoj, alirantaj 
ĝis la suprajo de la haŭto, havas ankaŭ la sentan kapablon.
Ili transigas la eksterajn impresojn al konscio de nia animo.

ĉ u  ili eble servas ankaŭ al telekinezio, telepatio kaj 
Intuicii? Sajnas al mi, jes. Tiuokaze la radioj plilongigas 
Ĉe iuj personoj ekster la korpon en diversan distancon (ili 
ja estas elastaj —  ili povas kun- kaj distiriĝi). lli kun
prenas la volan energion, ofte dependan de nia subkonscio, 
per kiu al spiritistoj frapadas la tabletoj, moviĝas teleroj 
aŭ aliaj eĉ pli malproksimaj objektoj. La klarvidantaj per
sonoj povas per tiuj radioj interrilati pense kun aliaj pli 
malpli malproksimaj, vidi kaŝitajn objektojn, rekoni propran 
aŭ fremdan malsanon, ankaŭ diversajn okazintajojn kaj 
aferojn eĉ de tre malproksima tempo aŭ loko (ĉe antaŭ- 
vidantaj, antaŭsentantaj personoj). Tiuj radioj sentigas al 
ni kontraŭ unuj simpation, kontraŭ aliaj antipation.

La lastajn frazojn, kvankam ili ne apartenas propre j1“ 
la temo, mi aldonis, por montri la tutan destinon de la 
supozeblaj energidonaj kaj impresprenaj radioj. Tiamaniere 
ilia ekzisto kaj agado, tiel necesaj, des pli kredeble kaj 
kredinde evidentigas.

Jan Kaszycki, Krakova

Pri la valuto-mizero
La valuto-mizero estas afero pli internacia ol nia kara 

lingvo, sed en senco malagrabla. La unuj suferas pro tro 
bona stato de sia valuto, Ia aliaj pro malaj kaŭzoj. Stranga 
stato! La ora mezo ne ekzistas! ĉar ankaŭ tiuj, kiuj estas 
en la mezo, jam suferas kaj malprofitas, kaj tiuj, kiuj estas 
en la konvena kaj ordinara stato suferas pro Ia granda 
diferenco al la aliaj kun pli aŭ malpli malalta valuto. Do, 
la valuto similas al la homa korpo; se unu membro malsa
nas, la aliaj, sanaj, ankaŭ ne fartas bone.

Orava malsano! multaj kuracistoj! nula rezultato! ĉ i 
la situacio.

Kial tio ? ĉu  la kuracistoj ne divenis la radikajn kaŭzojn? 
Certe, ili bone ekkonis Ia kaŭzojn, eĉ ili scias la vojon al 
la resanigado. Sed ĝuste tiu ĉi vojo estas la barilo. Ĝi 
postulas, de la sanaj membroj oferojn profite al la mal
sanaj. Kaj niaj tempoj tutk ne estas oferemaj, nek la popoloj 
nek la privatuloj. La «sankta egoismo" estas la devizo ho- 
diaŭa. Tie la lastaj kaŭzoj de la malsukcesintaj kuracistoj 
popolestraj!

ĉu  ekzistas vojo sukcespromesa? Jes! Vojo tiel simpla, 
kiel la tasko de la Kolumbusa ovo. ĉ i  tie Ia vojmontrilo:

1. Estas kreota internacia monsistemo.
2. Estas kreota internacia moninstitutoj kiu valoras por 

ĉiuj landoj kaj popoloj.
3. ĉ iu  popolo ricevas de tiu moncentro la monon 

bezonatan al la internacia komercado laŭ la jenaj kondiĉoj. 
Ĝ i ricevas:
a) Krediton sen certiga deponado mezurota laŭ la nombro 

de la enlogantoj.
b) Krediton aldonan sen deponajo laŭ la industria kaj ko

merca forto, bazita sur la stato de la nuntempo.
c) Krediton garantiitan per oro aŭ aa) la publika (Stata) 

posedajo, bb) la publikaj impostoj kaj limdepagoj, cc) 
per hipoteka deponajo de privataj posedadoj, ĉio taksite 
laŭ la orvaloro.
Ĉu oni iros tiun simplan vojon? Necesas nur bonvolo 

kaj justeco cie kaj ĉien. Cu tiuj ekzistos? Mi timas, ke dua 
Diogenes vane serĉus ilin per lanterno!

Dr. Vogt, Bankisto.

NOTOJ
Internacia ekspozicio de Fotografarto. Duni la monato 

Aŭgusto 1922a la Rega Societo de Fotografaj kaj Sciencaj Studoj 

de Antvverpen organizos internacian ekspozicion, al kiu ĝi invitas 

partopreni precipe neprofesiajn fotografamantojn de la tuta mondo. 

Oni petu la regularon en Esperanto al la citita societo, adreso: 

Posta Kesto 763, Antvverpen. La delegitoj kaj grupoj estas petataj 

konigi tiun informon per la lokaj fakaj gazetoj kaj asocioj.

Metia Ekspozicio okazas en Mŭnchen de majo ĝis oktobro. 

Esperantajn klarigojn donas^la „Gewerbeschau 1922“, Theresien- 
hohe 4.

La Internacia Ligo por Defendo de la Rajtoj de Mal

grandaj Popoloj en Genĉve havas laŭstatute du oficialajn ling

vojn : la Franca kaj Esperanto.

Strato Zamenhof. Sekve je nia noto en la novembra Nro 

paĝo 195, oni komunikis al ni, ke ekzistas Strato Zamenhof ankaŭ 

en Vitebsk, Dankov, Odov (Ruslando), Bamaul (Siberio) kaj Rio 
de Janeiro (Brazilo).
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Somera libertempo
Originalo de Petro Stojan.

For de Turbo, for de T bruo,
Sur la sabla banbordaro 
Homo ĝuas sub la bluo 
Fregan sairon de la mara.

Duni la luna monatrondo 
Li libere ripozadas,
Dolĉe revas... kiam ondo 
Jen bruegas, jen baladas.

Longajn horojn sub la suno 
Li senzorge banas, vagas,
Aŭ — kuŝanta sur la duno — 
Audas maron kaj senagas.

Morgaŭ, kiam oriento 
Reepuran sunon Sovas, 
FreSa mara brizo vento 
Sur la varman teron blovas

Nokte vibras mandolino 
Kantas li kun kolegaro,
Dum la stela ilumino 
Ronde turnas kun la Caro.

Forgesitaj estas: peno, 
Zorgo, la propanbatalo, 
Kaj alflugas dia beno, 
Kovras vivon rozvualo,...

Finos tempo de rubero,
Ĉesos dolĉa ripozdaŭro:
A l la polva urbinfero 
Horn’ revenos kun bedaŭro.

Stranga songo
de Asnyk.

M i strange jen songis vespere. . .  
Centjaroj iradis per ordo . . .
Vi estis la ondo de flago,
M i estis Ŝtoneg’ sur la bordo . . .

M i Sangon neniom bedaŭris. 
El hom' fariginte Sto uaro... 
Mi songis min esti amata . . .  
Postiris centjari je  centjaro

Ne estis domage, ke Stono 
Surdigis por vori’ kaj por ago . . .  
Spiritoj Ĉirkaŭe parolis,
M i vidis Cielon en lago . . .

Vi ĉiam ekfalis tremanta 
Sur bruston de mi el granito . 
Miljare ni estis ligitaj 
Per iu komuna spirito. . .

Vi rompis Stonbruston pecete. . .
Detruo por mi estis ĉ arma I 
Jen mi antaŭsentis finsono n 
De Stona estajo malvarma;

M i sciis, ke kiam gisfine 
Plenumos vi viajn atakojn, 
Adiaŭdirante al steloj 
En Viajn ekfalos mi brakojn!

Leo Belmont

La Muzikhorlo!!)
de Detlev von Liliencron

Antaŭ kelkaj jaroj mi vizitis junan sinjorinon, kiun mi 
ne eslis vidinta iom da tempo. En Ŝia patra domo mi tra
vivis multe da gajaj horoj. Nun mi revidis Sin kiel edz
in ig itan  virinon. Post la morto de ŝiaj gepatroj Ŝi translogigis 
kun sia edzo en la hereditan domon. Tie Ŝi konatigis min 
kun sia afabla edzo. Ni interparolas pri tio kaj alia, kiel 
okazas. Kiam mi volas adiaui, venas sinjorino de Wiele al 
mi: „Vi ree devas rigardi la ĉirkaŭaĵon de la ĝardensalona 
pordo. Mi rememoras, kiel vi Satis rigardi de tie en la 
malproksimecon.*4

„Kun plezuro, estimata sinjorino.**
Ni tri iras al la pordo. —
„Tio estas Gronsen**, diras sinjoro de Wiele.
„La ruĝa malgranda turo?**
„Ne, iom maldekstre; mi petas, trans la pomarbo.**
„Ha jes, mi vidas. Sed mankas al mi la beleta pregejo

de Kampen. Ĝi ja staris---- “
„Tiun cindrigis la fulmo dum la pasinta jaro.**
„Vi a-an-kaŭ ne estas la plej bo-na“,‘) subite ludas Ia 

malnova rokoko-horloĝo en la vestiblo.
Sinjorino de Wiele iom ruĝiĝi9: „Sed, sinjoro doktoro, 

mi petas milfoje pardonon, ke mi forgesis miajn devojn 
kiel domomastrino. Vi devas matenmanĝi kun ni.“

...k a j la juna sinjorino malaperas.
Pezfalis kiel Stono en mareon, malgranda, beleta, senkulpa 

historieto en mian memoron.
Baldaŭ ni sidis ĉe la tablo. Sinjorino de Wiele estas gaja 

kiel antaue. La rufeco jam de longe foriris.
Hejmirante mi devas iom ridi:
Sinjorino de Wiele, kiam ŝi estis ankoraŭ fraulino, kaj 

mi staris iam dum sufoka posttagmeza horo en la ĝardensa
lona pordo. Mi rememoris, ke sur la nun forbruligita pre
gejo de Kampen estis pendigata la foirflago, kaj ke ni tion 
observis.

Estis tiel trankvile.

La bela, gracia knabino kuŝis, la diablo scias, kiel okazis, 
ĉe mia Sultro.

Estis tiel trankvile.

Mia dekstra mano ĉirkaŭprenis, la diablo scias, kiel 
okazis, Sian zonon.

Estis tiel trankvile.
Ni kisis unu la alian.

„Vi a-an-kaŭ ne estas la plej bo-na“, subile ludis la mal
nova rokoko-horloĝo.

El germana lingvo trad.: 

Margaret he /v. Krestanoff.

*) Du bist der beste Bruder auch nicht;
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Elegioj de V. A. Koskenniemi,
la plej fama, nobla kaj serenanima finna poeto, du-trifoje premiita 

de la finna Stato. La elegiojn tradukis kun afabla permeso de

Pafi toro Job. Edv. Ruottalainen.

Kie nun estis ia belo kaj varmo kaj ravo kaj ĝojo?

Ekis nur plena malvarmi ekis nur tuta malplej.

Prenis la fluton nun Pan kaj ekpremis ĝin kontraŭ la lipoj, 

neestingebla sopir’ muĝis trombonde el brust’. 

sonis tra mondon mortindan, trans akvojn, trans

kampojn senvivajn, 

flugis trans montojn ĝi plu, el la abismoj, el nokt’, 

sonis trans marojn furiajn, de bordo ĝis bordo ĝi ekis, 

sonis plu tra la aer’ ĝis la lazur’ de Peter*, 

sonis trans belon senvivan kaj vokis kaj vokis ĝin reen 

landen de nov-Arkadi’, landen de nova vivem\

Kio? ĉu de malproksime timeme respondis jam Eko!

Io sin movis en laŭb’, ĉu ja ĝi estis jam nimf’?

Kvazaŭ ploreto aŭdiĝis jen, rido gajeta jen tintis.

Kampojn rekonis jam Pan, fontojn rekonis jam Pan.

Io ekzumis tra venton, ho, kiu flugigis sunsagojn?

Sunon rekonis jani Pan, n bojn rekonis jam Pan.

Boskoj fleksiĝis — ja kiu alkuris? Ho, Dafno kaj Febo!

La Arkadion jam Pan konis en sorĉo de Plud\

Pan, la flamanta-koruP en aŭtunon de I’ mondo surestis, 

restis post dioj kaj eĉ post la antikva beke'.

Iĝis maljuna ne Pan, dum la ter’ kaj Olimp’ maljunigis 

Kreis el sia sopir’ nov-Arkadion li, Pan.

Al mia estinta mio

Plue memoras mi vin, ho, vi mia estinta miaĵo,

kampojn dumknabajn mi vin vidas iranta kun rev’, 

vojon lernejan pasanta aŭ pense ridanta vespere 

antaŭ fenestro de dom’ ostrojn sekvante de Tali’ 

kiel ĉi tiuj dum longaj aŭtunaj krepuskoj bruligis.

Vi jam dum tempo de lud’ zorgojn pripensis de l’ter*. 

Konis angoron vi jam de malpleno kaj forton de morto, 

homon ne konis vi, ne. Ho, mi memoras ja vin: 

pri la odoro la florojn kaj birdojn pri kanto vi konis, 

ankaŭ la vermojn de Fter’, iron de 1’suno pri musk’.

Tiel proksima al man’ de patrin’, la naturo, vi iris, 

ke vi observis en kor’ kiel ĝi kreis kun zorg’, 

tiel proksima al Li, la lulilo kaj tombo de ĉio.

Spiron de granda natur’ sentis vi sur la vizaĝ\

Fore, forestas vi, mio estinta, kaj vojoj aliaj

nun min kondukas, sed vin konas mi plu en 1’anim’, 

ofte ankoraŭ kunfalas la ombro en vian ombrajon, 

ofte ankoraŭ eĉ nun sekvas vi apud mi min.

Mio estinta, ĉiame ni iru komunan vojeton.

Tiel sub man’ de natur’ kiel nur povas mondul’, 

tiel proksima al tero kaj floroj kaj birdoj kaj astroj 

kiel vi iris, eĉ mi volas plu iri kun vi.

Kune iradu kun mi al la morto kaj al la malpleno, 

sur la surtera irej’ min akompanu ĝis tomb’ !

Multe pli saĝa vi estas ol libroj kaj homkunularoj, 

vi, kiu legis pri viv’ arton de kreolabor'.

Inter Ia homoj kaj inter Ia mondo kaj inter vanajoj 

manon de 1’firma natur’ fortan retrovas ni plu.

Kiam nin kontraŭeksonos la harpoj de l’paco eterna, 

milda je via ĉeest’ estos la sino de 1’mort’.

Epilogo

Vidu, en via korpaco pasintaj printempoj dormetas, 

vidu, la karaj doloroj kaj gojoj forestas, forestas!

Milda feliĉo nun logas sur viaj tempioj, nokta feliĉo.

Vidu, la morto ekfrapis jam viajn florejojn somerajn!

Noktoj forestas la lumaj kaj spikojn falĉilo ekrompis.

Super dezertaj herbejoj vespere rigardas frostaj astraroj.

Aŭdu, nun kiel sub viaj ekpaŝoj resonas la tero!

Tie, profunde en ter’, en utero de nokto ĝi dormas

vivo vekonta al nova feliĉo, somero — vivo eterna.

Elegio al Muzo

Al vi sopiras, ho, mia spirit', al Ia brusto sopiras!

Mi, malfidela al vi, perdis la vojon al vi.

Vian mi voĉon enuas kaj trinki mielon de 1’Iipoj, 

senti, ke ree kantem’ fluas en mia anii»’.

Kiel senforta sklaveto de 1’teraj pasioj mi iris, 

vin forgesante de mi serĉis mi ĝojojn de Pier’ 

trovis glimbrilan malveron kaj falsan forgeson de horoj, 

sed ne la ĝojojn ĉe vi, sed ne la grandon ĉe vi. 

Guto, eĉ unu, ne fluis en mian sopirokalikon, 

kiun mi levis al mond’ al la plezuroj de 1’ter’, 

kaj mi ne audis resonon al peto de Plipoj sekvarrnaj, 

kvazaŭ al tuta malplon’ flustris mi pri la sopir’.

Inter vanajoj, vi blanka, al vi mi relevas okulojn, 

sub la katenoj de fais*, sub la katenoj de nokt'. 

Mian animon kaj koron heligos nur via ekspiro, 

nur vi ĉiela, nur vi havas potencon de fort’, 

vi per feliĉo min kronas kaj bruston plenigas per ĝojo, 

agojn festigas al mi, iron dancigas al mi, 

donas vi vinon al mia pana o, al larmoj konsolon, 

portas oleon de pac’ al la bataloj de P mens’ 

lasas vi vidi la landojn lazurajn de kantoj kaj kun vi 

plena eĉ estas malpleni estas kantanta silent’.

Inter mensogo de Ptempoj vi estas la sola veraĵo, 

inter vanajoj nur vi estas en nokto hellum'.

AI vi sopiras, ho, mia spirit’, al la brusto sopiras.

Sopiro de Pan

Igis maljuna ne Pan, sed la mondo farigis maljuna, 

jaroj agigis jam ĝin, diojn ekkaptis la dorm’.

Amo de Ceus ne plu serĉis virginojn surterajn de mondo.

Leda’n virgecon ĝi jam ne alminacis de am’.

Kiel antaŭe ne iris Eroso plu sub la Hespero,

sagojn minacajn de ani’, pretaj, dangeraj en Puj’. 

Mezen de nimfoj maljunaj endormis jam Bako lacega, 

iĝis de longe jam vin’ raneo en lia pokal’.

Brustoj de la nereidoj ne brilis plu en la lagunoj, 

en la ludema ondar’, treme brilanta de Sun’.

Jam ne trovate elŝprucis la foni’ Helikona r lej klara, 

Ŝprucis en vergarbetar’ forgesigante sub ombr’.

Oni malofte nun aŭdis, ke sonis kantad’ de paŝtisto, 

plena je amosopir’, plena je junosopir’, 

al la festen’ de junaĝ’ amatinon vokante transmondan 

sur la germanon de kamp’, en la ombrajon de kverk’ 
Plore enuis vespere la laŭroj je kapo kroninda, 

rememorante, ho ve, pri Pheroai’ de 1’antikv’, 

vane atendis rozaroj la manon lilian, knabinon.

Maljuniĝante la am’ belon detruis el mond’.

Tiel solrestis do Pan, la flamanta-korul’, en malvarmon, 

en la aŭtunon de I’ mond’ mezen de dorm’ de P diar’ 

Konis nek siajn arbarojn plu Pan nek la nubojn ĉielajn, 

nek la ŝaŭmarojn de mar’, nek la resonojn de rok’, 

ombran vergaron de kampoj ne konis li kiel hejmejon, 

kiel kuŝejon li ne konis muskatojn de vai’, 

voĉon de 1’propra birdet’, najtingal’ li ne konis, 

mii is li eĉ pro 1’odor’ de bonkonata herbar’.

Estis senamaj, senkantaj la noktoj kaj tedaj la tagoj, 

ridis neniu sur ter’, ploris neniu en mond’.

Tiel solrestis do Pan, mem junec’, inter uloj maljunaj, 

restis, printempon en brust’, meze de morta dezert’.
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Skizo de la vivo cle fama Asociano George Williams, 1821— 

1905. Eldona fako de Tutmonda Komitato de la Kristanaj 

Asocioj de Junaj Viroj. Genfcve, Svislando. 52 +  8 pagoj, 

13X  19 cm. Prezo: 1,25 Fr. sv.

Ĉiam tre interesaj kaj efikaj estas la biografioj de noblaj homoj. 

Tia estis la fondinto de la nun tiel nombraj kristanaj asocioj de 

junaj viroj. La moto de I’ libro: „A1 grandeco per fideleco**, bone 

resumas lian agadon. La nuna priskribo pri lia vivo estas mal

longigo de pliplena angla verko, laŭ ties franca traduko. Bela 

portreto de I’ simpatia homkondukinto ornamas la kovrilon, kaj 

8 tutpaĝaj bildoj plibeligas la libreton.

Bedaŭrinde ne tute sufiĉa estis la sperteco de I’ tradukinto; 

li tro sekvis la francan tekston fraze kaj vorte; diversaj gramatikaj 

eraroj restis; la plej oftaj estas konfuzoj inter „sia“ kaj „lia“ aŭ 

„ilia“ ; duoncenton da ili mi kalkulis. Jen ankaŭ eraraj esprimoj: 

„Li mem sin interesigas — post preĝinte — li estis ne edzigita.** 

Sube de du bildoj oni legas: „La hejmo kie O. W. vivis dum lia 

infaneco. — Kavaliro O. W. en korta kostumo; tiu fotografio fa

riĝis . .  “ Se la libro estos duafoje eldonata, kaj ĝi tion tute me

ritas spite la jus cititaj difektetoj, oni ne forgesu zorgan korekton.

O. S.

For la neŭtralismon. Sennaciulo. Sennacieca Asocio Tutmonda, 

23 Rue Boyer, Paris XX. 1922. Volumo 2, 16 paĝoj, 13X19 cm. 

Prezo: 0,50 Fr. Fr. (Specialaj prezoj por malbonvalutaj landoj.)

Tiuj paĝoj jam aperis en ..Esperantista Laboristo**, kiun an- 

stataŭis ..Sennacieca Revuo**. Esperantistoj ĝenerale pledas por 

neŭtraleco de sia movado. Sennaciulo deziras ekstermi la hupe

cajn miasmojn, kiuj putrigas ĝin. Kontraŭkapitalistoj ne povas 

kunlabori kun aliopiniaj esperantistoj; sed ili povas akcepti ilian 

helpon kaj profiti ilian laboron praktikante la devizon: „Ni Ŝtelu 

ia burgaron.** Kroni klarigo pri tiu diskutinda sintenado, el la bro- 

ŝuro oni povas ĉerpi interesajn rimarkojn: „La sperto montris, ke 

estas pli facile varbi iun al Esperanto ol fari, ke la varbito igu 

vera praktikanto de la lingvo. — Niaj lingvaj institucioj kuŝas sur 

nenia jurbazo. — lli (Akademianoj kaj L. K. anoj) daŭrigu dor

meme dejori, kiel gardistoj de la netolereco de I' Fundamento**.

Ne ĉiu akceptos la tezojn, sed ĉiu laŭdos la klarecon, preci

zecon kaj korektecon de I’ stilo. Uzo de sufiksoj „end“ kaj „io“, 

de prefikso „mis“, de novaj vortoj: ..direktivo, inventi, latenta" 

k. t. p. montras lingvan evoluemon, dum konservo de h en 

„fiaose“ ŝajnas maleca. ĉu  vorto kiel ..nekompromisema*' ne 

bone montras la flekseblecon de Esperanto? G. S.

Kiel oni fondas kaj organizas Esperantan Grupon? de Prof.

H. C. Hans Sappl. Dua plibonigita kaj pligrandigita eldono. 

Oraz. Paulus-Eldonejo. 32 paĝoj, 12X16*/» cm. Prezo:

3 M germ.

Ke la unua eldono eiĉerpiĝis dum ses monatoj, tio pruvas 

la utilon de I’ verketo. Ni jam diris favoran opinion pri tiu kon

silaro. Fondo de grupo, taskoj de komitatanoj, propagandrimedoj, 

grupa vivo, estas la temoj ekzamenataj; tekstoj modelaj por 

anoncoj, slipoj, programoj, statutoj, ankoraŭ igas pli praktika tiun 

rekomendindan ..Migru kun rni** de I’ esperanta pioniro. O. S.

La Sufero de Germanoj apud la Rejno. Flensburg 1922. Tra

dukita de geanoj de la Flensburga Esperantogrupo. 16 pagoj, 

l i  Va X 15 cm. Prezo ne montrita.
Tiu broŝureto temas pri kruelaj hontindaj agoj, kies kulpuloj 

estus afrikaj soldatoj servantaj en la Germana teritorio okupata 

de Francoj, kaj pri alvoko al ĉiulandaj kulturuloj, ke ili protestu 

kontraŭ sistemo jugata netolerebla kaj naskonta terurajn sekvojn.

G. S.

Die Leipziger Mustermesse mit technischer Messe und Bau- 

messe. 16 paĝoj, 14‘/aX 22  cm.
Malgraŭ la germana titolo, tiu prospekto tute en Esperanto 

estas unu el la plej lukse presitaj tiaj publikitajoj; 8 belaj bildoj pri

Leipzig enestas. La teksto rilatas al graveco de I’ foiro, al giaj di

versaj branĉoj, al sciadoj utilaj por eksterlanda vizitonto. Notinde 

estas, ke speciala fako liveras informojn per Esperanto, kaj ke 

Esperanto-parolantaj gvidantoj estas disponeblaj.

Kelkaj specialaj vortoj aprobindaj estas: ..oferti, merkato, 

vizo, ekspozi** (kies uzo igus arhaika la fundamentan: ekspozicio); 

eble „posamento** anstataŭ „pasamento*‘ estas preseraro kaj 

..transmisiilo** (Verax) aŭ „trasmisilou estus preferinda al ..trans- 

misiono**. O. S.

Esenco kaj estonteco de la ideo de lingvo internacia de

U miei. Bulgara traduko de Iv. H. Krestanov, eldono de Bul

gara Esperantista Biblioteko, Sofio. 47 paĝoj, 13X19 cm.

Prezo 5 leva.

Jen vere logika kaj konvinkoplena verko. Verkita jani en 1900, 

la libro, kies Krestanova bulgara traduko estas tute bona, en

havas spertan analizon de gramatikaj kvalitoj de nia lingvo kaj 

montras per impresigaj ekzemploj la bezonon por la homaro 

havi internacian, artefaritan lingvon, ĉiuj argumentoj, ĉerpitaj el 

epoko kiam Esperanto estas infaneto, estas hodiaŭ des pli konvin

kantaj, ĉar ili ne estas plu profetaj antaŭvidajoj, sed realajoj. Pro 

tio la verko restos ĉiam juna kaj interesa legajo. N . N.

EL A K A D E M I O

Fako pri konkursoj kaj premioj

Dum la vintro 1921—22 la Akademio ne okupis sin pri pre

miado, ĉar ĝi ricevis nur unu verkon por ekzameno kaj even- 

t tala rekompenco. La kaŭzo estas sendube, ke nek aŭtoroj, nek 

eldonistoj sufiĉe informigis pri la Regularo. Utile estas do ĝin 

denove publikigi kaj konigi al la esperantista publiko. — (Por eviti 

senutilan elspezon al aŭtoroj kaj eldonistoj: la rekompenco estas 

nur honora.) La sendado de la libroj estu farata jenamaniere: Kun 

la prezento oni sendu:

I ekzempleron al la Prezidanto de la Akademio: Prof. Th# 

Cart, 12 rue Soufflot, Paris.

I ekzempleron al la Direktoro por Konkursoj kaj Premioj: 

D-ro E. Privat, 2 chemin de Roches, Oenfcve.

D-ro Edmond Privat.

Regularo pri verkoj rekompencotaj de la Akademio.

1. La Akademio rekompencas ĉiujare kelkajn verkojn rimark

indajn laŭ stila rilato.

2. La nombro de la kronitaj verkoj ne superos kvin (5).

3. Oni rajtas proponi por la rekompenco tradukojn, sed ori

ginalejoj estos preferataj de la Akademio.

4. La prezentataj verkoj devas esti publikigitaj en la lasta 

jardeko.

5. Nur libroj, kia ajn estas ilia amplekso, aparte eldonitaj, 

sekve ne gazetaj artikoloj, nek manuskriptoj, estas prezenteblaj.

6. Verkoj de Akademianoj ne estas rekompenceblaj.

7. La rajto de prezentado estas rezervita al la membroj de la 

L. K., kiuj rajtas proponi ĉiu po du verkoj, kun konsento de la 

aŭtoroj.

8. La proponoj, montrante tre klare kaj precize la titolon de 

la verko, la eldonejon kaj Ia daton de la unua apero, devas esti 

sendataj al la C. Oficejo (51 rue de Clichy, Paris) antaŭ la I, de 

Marto. . .

9. Akademia komisio elektos, post la legado de ĉiuj propon

itaj verkoj, la dek plej bonajn.

10. La plena Akademio, post raporto de la komisio, elektas la 
5 rekompencotajn.
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Lingvaj Studoj

Pri riceco de lingvoj
Oni taksas riĉon de lingvo laŭ nombro de giaj vortoj. 

Tiamaniere oni notis ke angla lingvo es as rica je 200.000 
vortoj kaj la buŝmena je 400. La kalkuloj tiaspecaj, eble 
precizaj en ĉiu aparta okazo, ne povas esti kompareblaj, 
ĉar ili bazas sur konfuzo de malsamaj ajoj.

Le Petit Larousse, modela manlibro kun literatura vortaro, 
enhavas ĉ. 60.000 vortojn, Le Littrd enhavas pli ol 1,000.000 
da francaj vortoj. Rusa Akademia Vortaro (komencita en Ia 
1892, atinginta literon L en 1916, kaj finota eble en 1930 
aŭ 1940) devos ampleksi je 4,000.000 rusaj vortoj. Tiuj 
lastaj du verkoj estas kvazaj arovoj kun vortoj popolaj, 
fargonaj, provincaj, dialektaj, metiaj, artaj, teknikaj, sciencaj, 
mal novigaj kaj noveveninta]. Nature, krom la radikvortoj, ili 
enhavas ĉiuspecajn kunmetitajn kaj derivitajn vortojn, espri
mojn, parolturnojn, mallongajjn . . .

Se iu volus presigi plenan E. vortaron kun ĉiuj kun
metajoj, li de Tunua paŝo konstatus neeblon kaj senutilon 
de tia entrepreno. Ekz., estus sensence presigi en plena 
vortaro adjektivojn (abata, abela, abia, abisma . . . ) apud la 
substantivoj. Estus absurde enmeti ĉiujn nombronomojn, 
ekz. kvincent, kvindek, kvin mi l . . .  ĝis milionoj kaj mili
ardoj, ĉar ili ĉiuj estas laŭbezone formeblaj el la 14 radikoj. 
Tamen tiajn absurdojn parte faris Ia aŭtoroj de la grandegaj 
naciaj vortaroj.

En la vortaro de lingvo rajtas eniri ĉiuj radikoj kaj 
elementoj unuavice, kaj duavice ĉiuj kunmetitaj vortoj kiuj 
ne estas memkompreneblaj. Cio alia, kvankam fakte uzata 
aŭ uzita, estas senutila Sargo, balasta amaso, kiun neniu 
rigardas, neniu profitas.

En poŝvortareto franca-serba, eldonita en 1918, mi 
trovis: herniiiquement apud herm£tique, hierarchiquement 
apud hierarchique, mortellement apud mortel, p rogressivement 
apud progressif, k. m. a. Sed tiu balasto okupis lokon de 
vere necesaj vortoj kiuj ne eniris la saman libreton: avion, 
po ilu, cinama, bdcane, gosse, basset, atterir, soupe, souper, 
sourd, soupirail, sourcil, k. m. a.

Tia Haoso kaj nekonsekvenco estas kutima en naciaj 
vortaroj, kaj tiurilate E. montras novan, plisanan vojon al 
vortaristoj de ĉiuj nacioj.

Ni klare vidis ke kruda nombro da vortoj ne povas 
esti mezuro pri la riĉeco de la lingvo. Des pli ke temas 
nur pri komuna kaj poezia lingvano. Multaj nekulturaj po
poloj ne uzantaj ombrelojn kaj ne konantaj Sakon — nature 
ne havas en sia buŝa vortaro vortojn pri ombrel-fabrikado 
kaj terminojn de ŝakludo, tamen ilia lingvo povas esti riĉa 
en P°™aro de parenceco, de loka kreskaĵaro aŭ de gentaj 
ritoj. Generale, la lingvo reflektas la vivon, kaj popoloj kun 
multeflanka kulturo havas vortarojn pli ampleksajn, ol la 
senkulturaj gentoj. Internacia lingvo, kiu devas reflekti vivon
de ĉiuj nacioj de Tiero, certe estos plejriĉa lingvo en la 
mondo.

Riĉo povas esti akirita per preno el fremda trezoro aŭ 
per propra laboro. De 1’unua speco estas riĉo de angla 
lingvo, transportita plejparte el la latina, greka, franca, itala .. 
kaj amase jetita sur la propran anglan lingvobazon. De 1’dua 
speco estas riĉo de rusa kaj germana lingvoj, ĉar plej plej
parte ĝi konsistas en kunmetajoj forgitaj el propraj elementoj.

Esperanto estas tiurilate ankoraŭ plimalproksimen pasinta. 
El siaj 2771 fundamentaj radikoj ĝi kreis pli ol 50.000 
vortoj jam komune uzitaj buŝe kaj skribe, kaj ĝia vortokrea 
povo estas senlima kaj kapablas produkti laŭbezone milio

nojn da novaj kunmetajoj, kopiantaj la naciajn vortojn aŭ 
tute originalaj.

En la § 42 de la Ekzercaro, Zamenhof donis, por ek
zemplo, 52 vortojn derivitajn el la radiko san*, kaj lia serio 
ne estas ankoraŭ plena. En nuna, prepara periodo de E., 
kiam ni devas altiri eŭrop-amerikajn klerulojn, ni toleras 
milojn da vortoj kaj centoj da radikoj, tro konataj por homoj 
de grekolatina civilizo. Tamen, post la definitiva alpreno 
de L. I. kun la tempo, interna potenco de E. aperos en 
mirinda kreado de novaj vortoj, originalaj, belaj, formitaj 
el fundamentaj elementoj, kaj tiam Ia neutilaj greko-latinajoj 
defalos for de E., kiel malnova Selo de acero printempa.

Sklavo de arfiaikaj lingvoj, longe tolerinta ilian pezan 
kirason, estonta Esperanto liberigos de la malnovita Ŝarĝo, 
kiu igis geno kaj malhelpo, post utila servado kiel armaro,
—  kaj montros sian neelĉerpeblan riĉon, kaŝitan en mirinda 
povo krei, per siaj fortoj kaj el propra korpo, senfinan 
serion da vivaj vortoj, plensencaj, organike ligitaj kun Ia 
ĉefkorpo kaj adaptitaj al ĉiuspecaj nuancoj kaj sencgradoj.

Petro Stojan, LK-

Teknika vortaro
Fako: Sciencoj aplikataj 

Subfako: Inĝenierarto 

Sekcio: Publiklaboroj 

La esperanta tradukado de la Schlomann’a teknika vortaro — 

Voi. VIII estas komencita de post Ia I de februaro. Jen la Iisto de 
Ia kunlaborantoj:

Angla lingvo: S-oj Gueritte, (London); Padfield, (Bath); Lechmere-

Astel, (Hampton Wick)

Holanda: lsbrŭcker, (Gravenhage)

Dana: Taŭmose, (Kobenhavn)

Germana: Mengele, (Fŭrth), Scholze, (Reichenberg); Schneider»

(Praha)

Celia: Vrbata, (Praha); Krouzil, (Brno); Erhart, (Plzen) 

Itala: Saggiori, (Padova)

Hispana: de Allende, (Bilbao)

Franca: Huline, (Vienne); Cozic, (Vincennes); Mermier, 

(Paris); Tiard, (Paris)

Finlerni (ellerni), finlegi (tralegi)

En nian internacian lingvon enŝoviĝis kelkaj naciismoj, kiujn 

ni devas forigi. Tre ofte ni parolas: ellerni, kaj tiu ĉi esprimo 

estas simpla naciismo. „Ellerni“ signifas laŭsence: lerni el io, kaj 

ni uzas tiun ĉi esprimon „ellerni“ por diri, ke ni finis la lernadon 

do, ke ni lernis ĝis la fino, unuvorte ke ni finlernis. Anstataui 

diradi mallogike „ellerni“, ni uzu do la vorton finlerni, kiu estas 
vere internacia.

Sanie ni parolas tre ofte tralegi. Logike kaj laŭsence signifas 

tiu ĉi esprimo, ke oni legas tra io, simile kiel trairi signifas iri 

tra io. Kaj tamen uzante la vorton tralegi, ni ne volas esprimi, ke 

ni legis tra io, nur ke ni legis ĝis la fino, do ke ni finlegis. An- 

stataŭ: tralegi ni devas do uzi vorton finlegi. L. Kronenberg.

Traduku la sencon

Oni ne sufiĉe atentigos ia esperantistojn pri la neceseco traduki 

la sencon sed ne la vortojn de naciaj esprimoj, ĵus ni havis okazon 

legi du laŭvortajn tradukojn por sama afero kiuj sen kono de la 

franca kaj germana lingvoj neniel estos komprenataj:

Oficejo de la Iniciata Sindikato!

Oficejo de la Trafika Unuigo:

Tiuj laŭvortaj tradukoj de Bureau du Syndicat d?Initiative 
kaj „Verkehrs-Verein Buro“ nenion signifas en Esperanto.

Sperta esperantisto tradukos por ambaŭ la sencon:

Fremdula Informoficejo aŭ Turista Oficejo kaj ĉiuj komprenos.
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Problemo de 1’internacia skribo

Unueco de ^internacia lingvo estas baza kondico, sen kiu ĝi 

ne povas normale funkcii kaj plenumi sian rolon de ^intergenta 

komunikilo. Oni konas ja gravan kondiĉon de 1’Esperanta elparolo 

kiu devas esti la sama en malsamaj fonetikaj medioj, kaj kiun 

unuformigas niaj universalaj kongresoj, spite je la antaŭdiroj de 

iuj filologoj malamikaj, kiuj parolis pri balda disfalo de nia lingvo 
pro elparola Haoso.

Kiel la fonetika unueco, same grava estas skriba unuformeco 

en literata Esperanto. Ke la m alg lata j ekzistas — tion scias ĉiu 

korespondinto kun anoj de malproksimaj nacioj; precipe tion 

spertis Ia redaktantoj. En la skribajoj venantaj de ĉiuj partoj de 

la terglobo Ia plimulto da esp. literoj e^tas skribata sammaniere. 

Sed estas fakto ke almenaŭ unu triono da ili estas skribata di

versmaniere, laŭ la nacieco de ^skribinto. Ĝenerale, tiu diverseco

— verdire superflua — ne malhelpas la komprenon, nur kompli

kigas ĝin. En apartaj okazoj tamen naskigas konfuzo kiu ofte 

kaŭzas erarojn. Plejofte okazas bedaŭrinda similo por la paroj: 

LZ KR Ij OS FT ft rz. Germanoj diferencigas L de Z per stre

keto sur Z, dum francoj pli klare ilin malsamigas, skribante L sen 

supra hoko, kaj pro tio ili ne bezonas trastreki Z. Fine, tre ofte 

franco skribas Z idente je la germana L. Poloj kaj aliaj najbaraj 

nacioj skribas z kiel r, precipe en la rapido. Ordinare, la konataj 

nomoj kaj la kunteksto permesas al redaktanto korekti la konfuzigan 

literon, sed kiom malfaciligas lia tasko kaj la peno de kompostisto!

Mi iam studis tiajn erarojn en la iama Tutmonda Jarlibro, kie 

ili svarmas, precipe en adresoj de germanaj, rusaj, finnaj kaj polaj 

samideanoj. Kaj tamen ili ne estas preseraroj: la kulpo ne venis 

pro kompostinta aŭ korektinta malzorgo! Mi eĉ rimarkis: La- 

nienhof (Zamenhof), Oand (Sand), Fambov (Tambov) kaj multege 

da similaj eraroj. En la Fund. Krestomatio oni jam notis prese

raron Seleznet (Seleznef) — nomon de konata esp. poeto.

Estas strange, tamen fakto, ke la profesoroj de franca lingvo 

en Balkanaj kaj Or.-Eŭropaj landoj instruas la lingvon kun ne

franca skribmaniero, nome — skribante francajn literojn kiel ili 

skribas la latinajn, t. e. germanmaniere. Kaj tiu apero vidigas ne 

nur ĉe profesoroj neniam vizitintaj Francion, sed ankaŭ ĉe Ia 

longtempe loĝintaj en landoj de la franca lingvo. La lastaj — pro 

tiel nomata psika blindeco — tute ne rimarkis aŭ ne atentis veran 

francan skribmanieron, tiom forta estis hipnozo de dkutimo en- 

radikiĝa.

En mia ..Ornitologia Oklingva Vortaro" eldonita litografie 

mi devis solvi la problemon, almenaŭ por mia verko, kiu aperis 

en formo manskribita. Por la solvo mi studis tipojn de skribado 

uzante ĉiunaciajn leterojn en vasta arfiivo de 1’petrograda so

cieto „Espero“ kaj elektis Ia mezon, samtempe penante pleje di

ferencigi la konfuzigajn literparoj^ kaj restante en limoj de eŭrop- 

amerika fakta skribado. Mi akcentas fakta, ĉar la lernolibroj kaj 

abcolibroj ofte donas fantaziajn kaligrafiajn modelojn de man

skribaj literoj, kaj por tiuj modeloj servas nur literaro praktike 

trovebla ĉe Ia presisto! Ni esperu ke nia akademio fine pro

ponos modelan tipon de manskribado, kiun volonte sekvos ĉiu 

progresema samideano. Petro Stefan, LK■

ESPERANTISTA LITERATURA ASOCIO
Julio-Augusta raporto

Nia diligenta kolegaro 

En laboro paca ne lacigos.

«Esperanto estas artlingvon* «Fiere ni ripetas kaj akcentas ĉi 

tiun tezon, ĝi estas scienca aserto ne refutebla. Necese kaj dezi

rinde estas, ofte diskutadi ĉi tiun temon. La nobla artaĵo ESPER

ANTO multe diferenciĝas de ĉiuj aliaj lingvoj de la homaro. Ili 

ja ĉiuj evoluis iom post iom kune kun la konstanta, intersekva 

evoluo de la homaro, lingvo farigis la plej alta akirajo en la sen

fina, senlima, mistera mondo de Ia vivajoj. Pro tio la homa lingvo 

estas kvazaŭ organismo, ĝi nepre devas suferi similajn ŝanĝojn

kiel ĉiuj aliaj naturajoj, oni eĉ trovis la legojn, laŭ kiuj ĝi senĉese 

kreskas, ŝanĝiĝas kaj evoluas, ĉ i tion sciis la genia elpensinto de 

Esperanto, L. L. Zamenhof. Kun profeta antaŭsento li sciis, ke li 

devis protekti sian artamon kontraŭ la leĝo de la Sangemaj natur* 

organismoj, arta lingvo ja estis parolota de ĉiuj parolemuloj sur 

la tuta terglobo. Modeste ii mem rezignis je ĉiu Sango de la do

nita bazo. Treege laŭdinda estas ĉi tiu prudenta postulo, kaj estus 

tre bedaŭrinde, se oni ne kontraŭstarus Ia sangeman inklinon de 

kelkaj fervoruloj, ĉ iu  klera samideano, kiu proponas reformojn 

de Esperanto, senvole subtenas la jugon de la du famaj lingvo

scienculo] en Leipzig, Leskien kaj Brugmann. lli malaprobis la 

ideon de mondlingvo ĉefe pro tio, ke ĝi ja suferos ŝanĝojn kiel 

aliaj lingvoj, kaj ke ĝi tial per si mem perdos sian universalecon. 

Ni rememoru ĉi tiun jugon, ĝi avertu ĉiam denove je reforme

muloj." ĉ i tiujn valorajn eldirajojn ni dankas al nia fervora sam

ideano, pedagogo Bernhard, Dresden.
Esp. Lit. Asocio tre danke akceptas la al ĝi senditajn gaze

tojn. La redaktoroj de Ia gazetoj petas la kolegaron, sendi al ili 

kontrolitajn de E. L. A. verkojn, por ke ili ne restadu en tirkestoj. 

En Budapest revivigos la gazeto: «La Verda Standardo'* sub Ia 

nomo: «Nia Mondo.** S-roj Julio Baghy kaj Paŭlo de Lengyel 

redaktos kaj prilaboros ĝin. Monsendoj por ĝi estas pageblaj al 

la Allgemeine Deutsche Creditanstalt, Filiale Dresden por Konto 

de Ungarische Allgemeine Creditbank, Budapest por s-ro Paŭlo 

Balkanji, Budapest VI, Hojos u 15.

Kvankam ni ofte malkonsilas la aperon de nova gazeto, ni 

devas konstati, ke ĝi pruvas la vivon de Esperanto en sia lando. 

Ni tion povas diri pri la «Konkordo*1 (estinta «La Provo**). Ni 

esperu, ke ĝi havas tian financan kaj redaktoran bazon, ke ĝia 

pluekzisto estas garantiata por longa tempo. Gi estas bona, mal

granda nacia gazeto, al kiu ni deziras baldaŭan plimultigon de la 

abonantaro-amplekso. Adreso de la redaktejo: Zagreb, Jugoslavio, 

Jezuitska I, ĉe D-ro Duŝan Maruzzi.
Tre atentinda estas la «Verda Utopio**, regule al ni sendata 

el Japanujo (5265 Uehommachi VII Minamiku, Osaka). Ni goje 

legas en ĉi tiu gazeto la interesajn artikolojn de Inocento ŜeriSev. 

Multaj el ni memorigas pri li, la siberia pastro, kiu aperigis antaŭ 

la milito bonegan verkon pri «Siberio**. La sorto forpelis nian fer

voran kaj simpatian samideanon el lia norda hejmo al la suda 

regiono de Japanujo. Malfacile estas tie vivadi, sed nia kuraga 

pastro venkas ĉiujn malfacila jojn, li farigis heroo kaj seninterrompe 

vigle laboras por Esperanto. Li nun portas japanan veston kaj 

kaŭrante sur planko skribas siajn artikolojn pri japana karaktero 

kaj moralo. Ni vidis de Ii fotografajon: li, en japana longa kos

tumo, kaj apud li lia lernanto, japana studento en eŭropa ves

taro — surpriza aspekto.

Ni havas la plezuron citi tri bonajn al ni senditajn librojn.

1. „E1 Esperanto** (hispane) kun esperanta gramatika aldono. 

De Enrique Legrand en Montevideo, Uruguai. Tiu Ĉi pionira verko 

certe tre utilos al nia afero. Ĝi helpos disvastigi Esperanton en 

tiuj regionoj.

2. «Krioj de l’Koro“ de Salo Kornfeld (Jaslo, Polujo). La mal

granda kolekto da originalaj poemetoj montras, kiel bone nia lingvo 

taŭgas por esprimi la sentojn de sincera kaj delikata animo. Tia

maniere artlingvo farigas vivanta lingvo!

3. «Devoj de la Homo.*' De Giuseppe Mazzini; el Itala lingvo 

tradukis Mikaelo Arabeno, Genova, Laborista Esp. Grupo, via S. 

Luca 4—2.

La treŝatata novelisto en Estonujo, T. Tuglas, al s-ro H. Seppik 

donis permeson, traduki Esperanten liajn verkojn, sen ia kondiĉo.

La aŭtoro estas la fama patrioto, konata kiel helpanto de 

Garibaldi. Li sin turnas en sia libro al la italaj laboristoj, kiuj 

estis al li tre karaj, al ili li donas idealan legaron etikan kaj kul

turan. Liaj ideoj estas ankoraŭ nun valoregaj, ni varme rekomen

das ĉi tiun tre legindan libron.

A lig is :  D-ro Rudolf Hiekel, Leitmeritz, Ĉehoslovakio.

S-ro Henriko Seppik, Tellin, Maneŝi 7—12, Estonujo.

Marie Henkel, D resden , Nicolaistr. 18.
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Inter la pasioj, kiujn la homo en civilizitaj landoj pleje satas, 

la kolektado de io ajn, estas sendube la cefa okupado eksterpro

fesia. La organizitan, metodan kaj sisteman kolektadon ni konas 

el muzeoj kaj galerioj kie la materialo servas al la komuneco. La 

persona kolektemo direktigas ĉefe al libroj, moneroj, plantadoj, 

mineraloj, insektoj kaj multaj aliaj objektoj, ofte strangaj, iafoje 

eĉ ridindaj. Tiun sencelan kolektemon la humoristo Mark Tvvain 
sprite ridindigas en sia «Rakonto de Tagento*4.

La plej populara, universala kaj Salata kolekto-sporto estas 

tiu pri la poStmarko. Rego kaj laboristo, knabo kaj maljunulo 

studento kaj profesoro, eŭropano, aziano aŭ amerikano; ĉie, kie 

Ia civilizado estigis Icaj per ĝi poŝtservo laŭ moderna principo, 

oni renkontas kolektantojn de postmarkoj. Ĉe Ia komenco de 

la nuna tiom disvastigita sporto oni mokis kaj ridis pri tiuj in 

fanoj", kolektintaj paperpecetojn. Hodiaŭ, Ia poŝtmarkkolektado 

estas ne sole grava komerca fako, sed ankaŭ granda spirita ĝuo, 
nemankanta je eminenta instrua flanko

Multaj samideanoj inter ni estas kolektantoj kaj utiligas la 

lingvan konon interŝangante kun fremdlandaj filatelioj. Divers

foje ni ricevis inviton organizi rubrikon pri filatelio; mankis ĉu 

tempo Ĉu loko aŭ kunhelpantoj. Per tio-ĉi ni komencas tiun novan 

rubrikon esperante favoran akcepton. Ni invitas je kunlaboro ; por 

ke la enhavo ne farigu seka kaj nura listigo de novaj aperoj ni 

preferas mallongajn notetojn legeblajn ankaŭ de nekolektantoj. 

Laft ebleco ni publikigas artikoletojn pri spec ia lo j; personoj 

pretaj je kunhelpo bonvolu sin anonci ĉe la redakcio. Ĉiu komu

niko pri ĉi tiu rubriko estu sur speciala folio.

Ruslando. Depost la dua revolucio en 1917 la komuniko kun Ru 

lando estas interrompita kun multaj landoj; malofte oni ricevis 

korespondajn kaj kiam tio okazis oni avide rigardis pri la 

afranko. Komence estis eluzitaj malnovaj provizoj, ne jam de

truitaj ; la vere taŭga propagandilo kiun prezentas poŝtmarko 

ne estis malatentata de la komunista registaro kaj ĝia poŝta 

administrado. La nunaj markoj reprezentas plej alegoriajn bildojn 

de nuna regimo; en pli detala artikolo ni priskribas la nuntempajn 

markojn, ne forlasante la prov ize jo jn  de diversaj registaroj kon- 

•raŭrevoluciaj. Citinda estas la alteco de ciferoj sur nunaj markoj; 

ekzistas tiaj kun 5000, 7000, 10.000, eĉ 22.500 rubloj da valoro. 

Reklamo per poŝtmarko. PoStmarko, idee kaj teknike plaĉa estas 

ĉiam reklamilo por koncerna lando; kiu ne konas la belan 

serion de Bosnio-Hercegovino kun ravaj bildoj (moskeo de 

Sarajevo, ponto Narenta en Mostar, Iago de Jajce k. t. p.)? 

Sed propagandon por certa entrepreno oni ne ankoraŭ faris 

per regulaj poStmarkoj. La germana poŝtadministrado eldonis 

serion da ses valoroj pri la metia ekspozicio en Munchen 1922. 

La desegno montras la emblemon de Munchen kaj tekston 

supre Deutsche Gewerbeschau Munchen 1922, malsupre Deut- 

sches Reich. Tuta serio: I, 25, 2, 3, 4, IO kaj 20 Mark. 

Japanio. Nova serio aperis; ĝis nun estas eldonitaj tri valoroj, 

servantaj por la eksterlanda afranko. La bildo montras Ia Fuji 

monton, krizantemon kaj flanke ornamentojn el antikva japana 

kulturo. La valoro estas indikata dulingve angle kaj japane.
4 Sen (verda) 8 Sen (ruga) 20 Sen (blua).

Malpermeso de Interlando. La germana fakgazeto (Sammler- 

Woche) informas, ke la intersango estas malpermesata de 

la rusa registaro. Laudire la komisariejo por ekstera ko

merco volas mem organizi Ia vendor je la profito de Pŝtato. 

Oni avertas ne fari sendajojn, ĉar ili povus estis forprenataj 

de 1'poSta kontrolo. (Noto: Ni tre dezirus ricevi de rusaj le

gantoj aŭtentikan informon pri tiu-ĉi iom neverŝajna komuniko).

Interesaj stampoj. La belga posto senvalorigas Ia markojn, krom 

per la ordinara ronda stampilo, per kvarangula kun teksto: 

Dover-Ostende, The quickest route to the continent 2 Services 

daily. (Dover-Ostende: Plej rapida vojo al kontinento: 2 ve
turoj tage). (Letero el Antwerpen).

Nevfotindland: Stampo: „Have You contributed to the War Me-
morial“.

Anerbach i. V. (Saksio) Gardinen-Stickereien-Weisswaren-Spitzen 

(Kurtenoj-Brodaĵoj-Mercero-Puntoj).

Basell Schweizer Mustermesse Basel 22 April—2 Mai 1922. H .J.

Feriaj interŝanĝoj
Laŭtempa propono de Prof. D-ro Ledermann-Nŭrnberg.

U  someraj ferioj alproksimigas kaj miloj da samideanoj ĉiu

landaj plezurege pakus siajn kofrojn por pasigi kelkajn semajnojn 

en eksterlando, se Ia teruraj vojaĝkostoj ne estus. La veturado 

mem, la mastrumado kaj dumnoktado en la hoteloj, la multaj 

kromaj neeviteblaj elspezoj sumigis en la lastaj jaroj tiom, ke eĉ 

la riĉulo devas limigi sian vojaĝemon, des pli Ia neriĉulo. Tamen 

la deziro viziti refoje fremdajn landojn kaj studadi tieajn homojn 

kaj cirkonstancojn, estas pli forta ol iam, ne nur ĉe unu popolo 

sed ĉe ĉiuj. Sed kiel forigi la financajn malfacilojn kaj trovi 

vojon por realigi la vojaĝprojektojn de la feriuloj?

Samaj interesoj, laŭproverbe, kunigas la samcelanojn. Bone, 
kunigu vin, diverslandaj vojagernuloj, farante interkonsenton pri re
ciproka, kompensa gastigo por kelkaj semajnoj! Franca samideano 

ekz. vojaĝu al belga amiko, angla al holanda, germana al itala 

ktp., kaj la gastiginto poste restadu samlonge kaj samkondiĉe ĉe 

sia gastigite. Eĉ geedzoj povus tiusence interkonsenti. La mult

nombraj avantagoj de tia reciproka arango estas ja evidentaj. 

Unue ĝi signifus treegan financan plifaciligon; ĉar trovante sen

kostan restadejon ĉe gastamiko, oni devus pagi ĉefe nur Ia vojaĝ- 

bileton. Krom tio oni havus la feliĉigan sentadon, logi sendanĝere 

ĉe samideana familio, kaj interkomprenigi ne penplene, sed facile 

kaj ĉiurilate. Ankaŭ spirite tiaj feriaj interŝanĝoj alportus ŝatindan 

profiton, perante okazon por ekkoni elfunde fremdajn landon, 

lingvon, homojn, kutimojn kaj naciajn specialajojn. Restadante en 

iam malamika lando, oni baldaŭ ekkonus, ke ankaŭ tie trovigas 

hone taj kaj ŝatindaj homoj, kaj malsatante Ia malamajn dirojn 

de la ŝovinistoj, la gastigite, postrevene en sian hejmlandon, povus 

multe kontribui al la interpopola repacigo kaj interfrapo. Kaj 

ĉiujn tiujn financajn, spiritajn kaj moralajn agrablajojn de fremd

landa restadejo oni povus ĝuadi bonkonscience, senĝene kaj bon

humore, rememorante, ke ja baldaŭ prezentigos bonvena okazo 

por kompensi al sia kara gastiginto ĉiujn amikajojn kaj amindaĵojn 
en propra hejmo.

Bonege, diros versajne multaj legintoj. Sed kiel trovi konve

najn traktemulojn? Nu, mi provos fari praktikajn proponojn an

kaŭ tiurilate. Por la nuna jaro sufiĉus anonci sian pretecon pri 

reciproka gastigo en internaciaj ĉeforganoj (Esperanto, Esperanto 

Triumfonta) aŭ en la esp. ĉefgazeto de la vizitota lando. Supoz
eble alvenos baldaŭ akceptaj deklaroj. Por eviti postajn malagra

b lo jn , oni nun informu sin per la delegito de UEA pri la 

fidindeco de la gastigota persono*). Se la informoj estas kontentigaj, 

ĉiuj pluaj detalajoj kaj deziroj estu ordigataj rekte kun la estonta 

gasto mem, ekz. pri daŭro de la restado, mastrumado, lito, lokaj 

vivkondicoj, vidindejoj ktp. Tre bone estos kompreneble, ke inter 

la traktontoj estu sufiĉa simileco rilate al aĝo, profesiaj kaj eko

nomiaj cirkonstancoj. Pri la reciprokaj spertoj oni raportu poste 

en la gazetaro. Seniluziigoj tiamaniere apenaŭ estas timeblaj. Se 

la feriaj interŝanĝoj bone prosperis ĉi-jare, en venontaj jaroj oni 

starigu, eble sub aŭspicioj de UEA, specialan centrejon same 

kiel ekzistis antaŭ la milito simila arango en Parizo, nome la 

..Societo por internacia intersango de infanoj kaj junuloj", kiu 

celis malmultekostan eksterlandan restadon kaj havis laŭdire tre 
kontentigajn rezultojn

Mi estas certa, ke la proponita arango en Ia nunaj cirkon

stancoj trovos viglan efion en ĉiuj landoj, ke iom post iom multe 

da esperantistoj volontege uzos ĝin, ke lastfine nia tuta movado 

multon profitos per tiaj peresperantaj interŝanĝoj.

*) Art. 65 de la Statuto malpermesas tiajn petojn. C. O.



XIV. UNIVERSALA KONGRESO 
DE ESPERANTO EN HELSINKI (Finnlando),

8—16 aŭgusto 1922.

Naua kaj Deka komunikoj.

Oficialan informon pri la XIV Universala Kongreso de Espe

ranto sendis la Finnlanda ministerio por eksterlandaj aferoj per 

la Finnlandaj legacioj al la eksterlandaj registaroj por diskonigo 
al interesatoj.

Alveturo al Finnlando. Ŝanĝitaj prezoj: Svedujo. El Stockholm
— al Helsinki. I ra ki. S-kr. 6 8 ,  II :a ki. S-kr. 56:—, III ra ki. S-kr. 

44 r—. Ĉio sen manĝo. El Stockholm — al Turku-Abo. I ra ki. S-kr. 

64:—, Ura ki. S-kr. 48:—, Ilira ki. (sen kajuto) S-kr. 36r-—. ĉiuj 

prezoj sen manĝo. Al Stockholm el Helsinki. Ira ki. Fmk. 264r—, 

Ura ki. Fmk. 216:—, Ilha ki. (sen kajuto) Fmk. 132:—, ĉiuj sen 

manĝo. Abo-Stockholm neŝanĝitaj. En II ki. sur la ŝipo „Rŭgen“ : 
S te tti n-Helsinki 3.200 Gmk ; Helsinki-Stettin 600 Fmk; Korekto. 

Tallinn-Helsinki: nur iro aŭ reveno kostas ne 800 Fmk. sed 80 Fmk.

Novaj vo jo j: Latvio. El Riga al Helsinki ekveturos la ŝipo 

„M a ila n d sabaton la 5. VIII je la 5 posttagmeze kaj reen ĉiumer- 

krede je la 2 nokte. Lokoj I, II, III, po 20. Prezoj: I Fmk 400:—,

II 340:—, III 220:— (lasta sen manĝo). Tre malkara veturebleco 

por tiuj, kiuj intencas resti en Finnlando pli longe ol estas eble 

partoprenante en Liibeka karavano: Holtenau (K iel-k an al o )-//<?&//!£/ 

per „Arcturus“ (la 5 an de aŭgusto frumatene) aŭ „Astraea“, 

ĉiusabate frumatene. Prezo lli ki. 280 Fmk. kun lito kaj manĝo. 

Reveturo ĉiuinerkrede, sama prezo. Agento: Glacke 8t Henning, 
Holtenau.

Estonio. Tallinnaj samideanoj luis specialan Sipon „Kungla(( 

kiu alportos la kongresanojn el Tallinn (Reval) al Helsinki kaj 

reen. Prezoj: iro kaj reveno por la anoj de e?p. societoj de Estonio 

Emk 90J:—, por la eksterlandanoj Fmk 150:— (35:— fr. fr.); nur 

iro Tallinn—Helsinki aŭ nur reveno Fmk. 80:— (20:— fr. fr.); 

Kongresanoj kiuj volas uzi la Talisman linion estas petataj pagi 

almenaŭ duonon de la biletprezo tuj ĉe la mendo de la loko. Sin 

turni al «Espero", Tallinn. Postkast 6.

Praktikaj rimarkoj: Kontinento. Germanojn kaj aliajn kon

gresanojn de kontinento, kiuj intencas revojaĝi tuj post la kongreso, 

ni konsilas elekti la Lubekan vojon. Sin turni al karavangvidanto 

s-ro Heinrich Selmer, Lŭbeck. Falkenwiese l i .

Al kongresanoj, kiuj volas resti en Finnlando post la kongreso 

por partopreni la ekskursojn, ni rekomendas la Stettinan linion.

Britlando. Gvidanto de britoj estas nun s-ro H. Moy Thomas, 

adr. 142 a, Camberwell Grove S. E. S. London, ĉiuj kongresanoj 

de la Brita imperio, ankaŭ tiuj, kiuj ne volas uzi la rektan mar

vojon, bonvole sin turnu al s-ro Thomas, ĉar li sola zorgas pri ĉiuj 

vojaĝaj aferoj. Li kolektas la mendojn de ŝiplokoj kaj gvidas la 

britan karavanon tra Germanio.

Mendojn de ŝiplokoj akceptas: En Britlando s-ro H. Moy 

Thomas, adreso supre, solreprezentanto. Mendo okazonta tiel frue, 

ke li povas ĝin transdoni al la reprezentanto de la ŝipkompanio 

en Hull ses semajnojn antaŭ la ekveturo. La alvetura prezo pagota 

kun mendo.

Lŭbeck, s-ro H. Selmer, Falkenwiese 11. Detalojn petu rekte de li.

A liaj havenoj. Mendo ses semajnojn antaŭ ekveturo ĉe la re

prezentanto de la ŝipkompanio. Gis tiu tempo la ŝipoj, kiel ankaŭ 

tiu el Hull, estas rezervitaj nur por kongresanoj. Pago de parto 

de la vojaĝprezo estas rekomendata, por certigi al si lokon.

Reprezentantoj: Stettin, por Ariadne: Gustav Metzler; por 

Rŭgen: Rudolf Christian Gribell. Kopenluigo: Franck 8t Tobiesen. 

Stockholm : AB Nyman & Schultz.

Atentu. Reveturajn biletojn por ĉiuj linioj kaj tempoj, ekster 

la Lubeka karavanŝipo zorgos L. K. K. Mendo alvenonta ses Se

majnojn antaŭ reveturo, kun pago almenaŭ parta. Kompreneble 

ni akceptos mendojn ankaŭ post la fiksita templimo, sed sen ga

rantio pri certa ricevo de loko en la dezirata veturvico.

Pri Ia lokoj: La kajutoj de I kaj II klaso estas por 2—6 per

sonoj. Geedzoj volu frue mendi la malgrandajn kajutojn. En III ki. 

estas tre multaj litoj en granda ŝipkelo ; la kongresanoj estas tamen 

speciale rajtigitaj tage restadi sur ĉiuj ferdekoj kaj en ĉiuj salonoj 

de la ŝipoj. — Se la Lŭbeka ŝipo servos kiel hotelo, ĝi estos tre 
proksime al la kongresejoj.

Antaŭkongresoj. Vidu specialan rubrikon en ĉi tiu n-ro.

Postkongresoj. Tallinn. La klubo «Espero" en Tallinn am i

gos unutagan postkongreson. La kotizo estas fiksita jeEmk.50:— 

Detalojn oni informos poste. Samtempe sciigas la «Espero**, ke 

vojago al Ruslando estas farebla tra Tallinn.

Policanoj. Kelkaj dekoj de Helsingforsaj policanoj lernas 
Esperanton.

Al eldonistoj. La solrajton pri vendo de literaturo kaj pape

c o j  en ia Kongresejo havas OY. Movado AB. Bonvolu vin turni 

al ĝi je la adr. Kasarmink. 20, Helsinki.

Fakaj kunsidoj. Abstinuloj, Blinduloj, Fervojistoj, Filatelistoj, 

Foiroj, Ingenieroj kaj Teknikistoj, Instruistoj, Juristoj, Jurnalisto), 

Katolikoj, Komercistoj, Kooperativanoj, Kristanoj, Kuracistoj, La

boristoj, Liberpensuloj, Malgrandnaciuloj, Pacifistoj, Poŝtistoj, 

Sciencistoj, Skoltoj, Spiritistoj, Sportistoj (labor, burĝ.), Steno

grafistoj, Studentoj, Teozofoj kaj Framasonoj, Vegetaranoj kaj 

Ĉastemuloj. Adr.: ĉiuj ĉe la L. K. K. aŭ kiel sekvas: Vegetaranoj, 

aranĝanto Finnlanda Vegetara Ligo adr. ĉe L. K. K.

Sciencistoj, kaj kuracistoj, med. kand. Lauri Lappi adr. ĉe L. K.K.

Filatelistoj, Finnlanda Filatelista Ligo, sin turni al Lauri Laiho, 

Pietarinkatu 8. D. 29. Helsinki.

Abstinuloj, (Ligo por alkoholmalpermeso, 500.000 anoj), adr. 
Kieltolakiliitto, Helsinki.

Studentoj, Studenta Esperantista Societo, adr. med. kand. Lauri 

Lappi ĉe L. K. K.

Liberpensuloj, Adolf Nurmi, Toolon Sokeritehdas. Helsinki.

Poŝtistoj, Olli Launis, Laivurlnkatu 41, Helsinki.

Fervojistoj, H. Salokannel adr. Stacio Laihia.

Krom tio estas planataj fakaj kunsidoj por instruistoj, katoli

koj, ingenieroj, komercistoj, stenografistoj, kaj jurnalisto]. Aranĝan- 
ton ni indikos poste.

Klimato kaj temperaturo. Somera klimato de Helsinki estas 

agrabla, duonmara. Meza temperaturo duni julio -f 17 C, dum 

I—16 aŭgusto -f-15’8 C. Do la sama kiel en norda Germanujo, 

Nederlando kaj ĉe la Kanalo. Por mara vojago estas necese kun
preni varman mantelon.

Banlokoj en Finnlando, ĉar kelkaj kongresanoj demandis pri 

banlokoj de Finnlando, ni jene donas mallongan informon pri kelkaj 

plej gravaj. Laŭ deziro ni volonte sendos pli detalajn sciigojn pri 
iu difinita banloko.

Hanko (Hango), sur marbordo de Finna Golfo, ĉ iu j modernaj 

kurac-kaj banmetodoj uzataj. Specialajo]: basenoj kun konstante 

trafluanta varmigita marakvo, Naŭheima karbondioksida bano, Ŝlim- 

masaĝo, elektrokuracado. Precipe konvena por kormalsano, neŭras- 

tenio, arterioskleroso, diabeto, ren-kaj virinaj malsanoj ktp, Tuber- 

kulozulojn oni ne akceptas. Bonega «Casino**, okazo por ĉiuspeca 

amuzajo. Societvivo nedeviga.
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ili devas alveturi plej laste la Ban de julio por alveni sufiĉeNaantali (Nŭdendal), bela antikva urbeto, simiata de bela ma- 

rinsularo. Ĉiuj modernaj banmetodoj. Specialajo]: NSdendala ŝlimo- 

masaĝa kaj pinena banoj. Konvena por reŭmatismo, neŭrastenio, 

kor-kaj virinaj malsanoj ktp. Dimanĉe muziko. Bela bordoprome-
nado.

Lovisa, sur marbordo de Finna golfo. La vivo en la urbo 

modesta, ne tro ŝarĝita per amuzajoj. Specialajo: radioaktiva font

akvo. Konvena por reŭmatismo, kor-, ren- kaj virinaj malsanoj ktp. 

Muziko ĉiutage. Infektaj malsanuloj ne akceptataj.

Savonlinna (Nyslott). Urbo kun antikva kastelo inter belaj 

lagoj. En proksimeco i. a. la fama turistloko Punkaharju. Oni uzas 

ĉiujn modernajn kuracmetodojn. Okazo al boat- kaj Ŝipetvojaĝoj 
sur la insulriĉaj lagoj.

Hetnola. Belega enlanda banloko, ĉiuj modernaj metodoj uzataj. 

Malgranda urbeto en vere ĉarma lagregiono. Klimato kaj grundo 
tre favoraj.

Runni. Ferenhava fontakvo. Multe vizitata banloko en kamparo, 
en belega enlanda lagregiono.

Prezoj: Kuracista honorario, Iau daŭro de la kuracado, por la 

tuta somero ĉ. 150 Fmk. — Banpagoj dependas de la nombro kaj 

speco de banoj, po semajno 18-90 Fmk. Pago por masago 60 Fmk. 

po semajno. Sezonpago: bangastoj 10—25 po semajno, ne-enskri- 

bitaj gastoj 25-40 Fmk. po semajno. Logejo: 400—2.000 por la 

tuta sezono. Mango: 125—200 Fmk. semajne. Sezono: de la unuaj 

tagoj de junio ĝis la lastaj de aŭgusto.

Atentu. Ĉiuj aliĝintoj kaj aliĝantoj estas petataj kiel eble plej 

baldaŭ informi la L. K. K. pri I. la dato kaj linio de alveno, 2. 

deziroj pri loĝigo kaj ekskursoj kaj 3. pri partopreno en fakaj 
kunsidoj.

Kunprenu laŭ ebloj nacian kostumon, nacian kaj Esperantan 

standardon. Personoj, kiuj povus pruntericevi de esperantaj so

cietoj standardojn por ornami la kongresejojn, bonvolu havigi 
ilin kaj antaŭe informi nin pri tio.

Vojaĝado en Finnlando estas nun presata kaj pretigos ĝis 
fino de junio.

Demandaro. Por precize scii la dezirojn de la kongresanoj, 

ni sendis al ĉiuj aliĝintoj specialan demandaron, kiun ni petas tuj 
plenigi kaj resendi.

Pasportaj aferoj. Kompletige al la antaua sciigo ni informas, 

ke la senformala]» vizo estas ricevebla por maksimume 2 monata 

restado en Finnlando. Por pli longa restado estos necese peti 

permeson de guberniestro. — La vizkosto en Berlino estas Gmk 
350 (kaj ne 50).

Grava faciligo Kune vojagantaj personoj (ekz. anoj de sania 

societo ktp.) kiuj povas ricevi kolektivan pasporton de siaj aŭto- 

ritatoj, ricevas ankaŭ la vizon kolektive, pagante nur kiel por unu 

persono. Sola kondico: samtempa transiro de la landlimoj.

Novaj aliĝprezoj. Markoj: Finnlandaj 75—, Germanaj 90—, 

Litovaj 90- , Estonaj 225' , Polaj 750-—. Kronoj: Svedaj 30-,’ 

Danaj 30 - , Norvegaj 30 - , Ĉekoslovakaj 90 —, Aŭstriaj 450—, 

Hungaraj 225—. frankoj: Francaj3750, Belgaj 37'50, Svisaj 30—. 

Levoj: Rumanaj 90- , Bulgaraj 90—. Diversaj monunuoj: Brita 

imperio 30 —, Nederlando 18*—, Hispanio 30 —, Italio 45 —, Gre

kio 120—, Jugoslavio 120 —, Latvio 225 - , Usono 6 —.

Ekzameno por supera diplomo. Kaŭze de peto de kelkaj 

eksterlandanoj, Esperanto Instituto de Finnlando aranĝos laŭeble 

kaj espereble kune kun Gei mana kaj Brita esperanto-institutoj 

ekzamenon por personoj, kiuj volas akiri la superan diplomon.

La skriba verkaĵo devas alveni minimume 2 semajnojn antaŭ la 

kongreso. Postuloj de Esperanto-Instituto de Finnlando riceveblaj 
laŭ peto.

Ekskurso al Petsamo. Ĉar tre malmultaj personoj enskribis 

sin por tiu ekskurso, ni devas lasi ĝin kiel ilian privatan aferon.

La interesatoj povas ricevi ĉiujn necesajn informojn de S-ro Ho
noratas Monnaie, Bergslian g li. II. Kristiana, Norvegio, kien

frue al la kongreso. Tamen se ili deziras vidi la meznoktan sunon, 

ili devas esti en Vardd plej laste la 16an nokte, kaj pro tio elve

turi el Kristiana la lOan. En Petsamo donas konsilojn S-ro V. 

Holopainen, telegrafrevizoro.

Programo de la XIV. L. K. K. proponis al K. K. K. sekvan

tan programon: 8/8 kunsidoj de L. K., K. K- K., laŭ nacioj, fakaj 

kunsidoj, interkonatiga festeto. 9/8 Diservoj, solena malfermo, 

fakaj kunsidoj, kantkoncerto (ambaŭseksa horo). 10/8 Laborkun

sido, kunsido de U. E. A., festo en Nacia Teatro. 11/8 Laborkun

sido, fotografado, komuna tagmanĝo. 12/8 Kunsido de U. E. A., 

fakaj kunsidoj, kantkoncerto (virhoro). 13/8 Ekskursoj. 14/8 Labor

kunsido, fakaj kunsidoj, kostumbalo. 15/8 Kunsido de U. E. A.# 

fakaj kunsidoj. 16/8 (matene) Solena fermo, ekskursoj, adiaŭo.

Novaj aliĝo j: La ĝisnunaj aliĝintoj estas el sekvantaj landoj: 

Estonujo 96, Britlando 70, Germanujo 48, Ĉekoslovakio 48, Pol

lando 31, Italio 27, Nederlando 25, Aŭstrio & Francujo po 18, 

Svislando & Svedujo po l i ,  Hungario IO, Belgio 7, Litovio & 

Danlando po 5, Latvio 4, Hispanio 3, Jugoslavio 2, Rumanio, 

Aŭstralio, Alĝerio po 2, Norvegio, Usono, Kanado, Venezuelo, 

Urugvajo, Turkio, Japanlando, Ruslando po I, Finnlando 304. En
tute 757 aligintoj el 30 landoj.

Helpkongresanoj: entute aligis 53 helpkongresanoj.

Garantia kapitalo: entute Fmk. 17,900.

Donacoj ricevitaj de L K. K. entute Fmk. 72,193:66.

Blindula kaso: Por la eldona kaso de la blindaj esperant
istoj entute Fmk. 1783:52.

Dogano. — Ni klopodas por plej facila kontrolo ĉe la elŝipiĝo. 

Samtempe ni atentigas, ke a lkoho lo j ne estas vendataj nek im

periemaj en Finnlando kaj ni avertas plej severe la kongresanojn 
ne provi kontrabandon!

La Loka Kongresa Komitato.

Adreso: Poŝta (ankaŭ por monsendoj): XIV. kongreso de Esper* 

anto, Helsinki, Finnlando. Telegrafa: Esperanto, Helsingfors.

Antaŭ preso ni ekscias ke la karavano per speciala ŝipo 

Lŭbeck—Helsinki ne okazos. La antaŭkongreso en Lŭbeck 

tamen okazos kaj ebligos la foriron al Helsinki per la regulaj 

finnaj vaporŝipoj irantaj el Lŭbeck, Stettin aŭ Holtenaŭ.

Oni rimarkigas al ni ke por vojagi al Danzig necesas havi 

polan vizon La pola konsulejo en Genĉve konfirmis al ni tiun 

fakton. NI miras ke la aranĝantoj de la antaŭkongreso en 

tiu urbo ne aludis je tiu formalajo.

Kongresa kalendaro.

Vojago tra Stettin — legu detalojn en ĉi-tiu numero.
31. julio — I. aŭgusto. — Kunveno en Berlin. D taloj aperas en 

ĉi tiu gazeto.

2. aŭgusto. — Kunveno en Hamburg. Vidu rubrikon „Antaŭ- kaj

postkongresoj**.

3.—5. aŭgusto. — Antaŭkongreso en Lŭbeck. Vidu aprilan n-ron.

4.-6. aŭgusto. — Antaŭkongreso en Danzig. Vidu majan n-ron.

8.—16. aŭgusto XIV-a Universala kongreso kaj VIII. kongreso

de UEA en Helsinki.

18? aŭgusto. — Postkongreso en Tallinn (Estonio). Neniu detalo 

aperis.

18.—19. aŭgusto. — Postkongreso en Stockholm. Detaloj aperas 

en ĉi tiu n-ro.

21.—22. aŭgusto. — Postkongreso en Kjofcenhavn. Vidu junian 

kaj julian n-ron.

Laŭ tiu ĉi tabe o oni povas konstati, ke ok lokoj volas altiri 

la kongresanojn antan aŭ post la XIV-a kongreso kaj ni tre bone 

komprenas la malsaton de la L. K. K. pri tiuj tro multaj kunvenoj, 

kiuj distras la atenton de la kongresanoj pri la ĉefa celo de ilia 
vojago: Helsinki.
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ANTAO- KAJ POSTKONGRESOJ

Vojago tra Stettin

Multaj partoprenontoj de la XIVa kongreso en Helsinki sen

dube ŝipveturos de Stettin al Finnlando. Al ili mi donas jenajn 

informojn pri la duhelica Sipo „Rŭgen“ :

Alveturo sabaton, la 5an de aŭgusto je la 4a ptm ; Alveno en 

Helsinki lundon, la 7*" de aŭg. tagmeze. Prezoj: ia klaso (kun 

mango) 5000 Mk (germ.) plus aldono por unuopa kajuto 400 M k ; 

Ula ki. 4000 M (kun mango); inter-ferdeko 2000 M (sen manĝo).

Reveturo merkredon la 16/VIll. je la I* tm .; alveno en Stettin 

vendredon antaŭtagmeze. Prezoj: Ia ki. 900 Fmk, aldono por ka

juto 75 Fmk; llia ki. 750 Fmk; inter-ferd. 350 Fmk (sen manĝo).

Fervoja elveturado de ĉiu flanko tre oportuna. Kiu tamen 

devas aŭ volas pasigi nokton en Stettin, tiu estas petata kiel eble 

plej baldaŭ skribi al mi siajn eventualajn dezirojn rilate al hotelo 

aŭ senpaga noktgastigo ĉe samideanoj (en malgranda nombro), 

la precizan tempon de sia alveno en Stettin ktp. La aranĝon de 

malgranda salutvespero nia grupo dependigos de la cirkonstancoj. 

Alvenante en nia stacidomo atentu verdan flagon aŭ Esperantan 

afiŝon. — Pro la ŝipvojaĝo per „Rugen“ mi rekomendas anteŭ- 

mendon ĉe la ŝiparanĝejo Gribel, Stettin, Gr. Lastadie 56 aŭ ĉe 

lia agento M. Balzer, Berlin, Jagerstr. 20 aŭ ĉe iu ajn porvojaĝa

kontoro. Rektoro Krieger, Stettin, Klosterhof 23,

Aprezidanto de la Esp.-Verein Stettin.

Esperanto-Tagoj en Berlin
(31*n de Julio kaj l*n de aŭgusto.)

La partoprenontoj de Pantaŭkongreso en Lŭbeck kaj de l’XIV. 

Universala Kongreso de Esperanto en Helsinki havos okazon 

kolektigi en la granda metropolo Berlin por kune veturi Hamburgon.

Tial la Berlini esperantistaro plej kore invitas la samideanojn 

venontajn el sudaj landoj — (ĉeĥoslovakio, Polujo, Aŭstrio, Hun

gario , Rumanujo, Bulgario, Jugoslavio, Italujo ktp.) restadi unu 

aŭ du tagojn en Ia interesa kaj vidinda urbego Berlin.

Provizore ni donas jenajn informojn:

1. Lundon la 31an de julio okazos: antaŭtagmeze: gvidado 

tra Berlin; posttagmeze: ekskurso per vaporŝipo al Potsdam 

(kasteloj kaj parkoj de Sanssouci); vespere: gaja babilvespero en 
koncertĝardeno

2. Mardon la l*n de aŭgusto: antaŭtagmeze: gvidado tra 
Berlin kaj antaŭurboj; posttagmeze: vizito al granda magazeno 

kaj kaftrinkado en ĝardeno; vespere: komuna manĝo kun ofi

ciala akcepto de Berlinaj jumalistoj.

3. Merkredon la 2an de aŭgusto: matene: forveturo al Ham- 
burg kaj Lŭbeck.

La Berlini samideanaro ĉion bone organizos kaj zorgos pri 
loĝado en hoteloj ktp. —

Bonvolu do atenti la jenajn petojn:

a) Sendu vian skriban aligon al ..Esperanto-Verband Berlin“, 

per adreso de S-ro Joh. Schwaiger, Berlin-Steglitz, Zimmermann- 

str. 6. (Ne forgesu aldoni al via letero internacian respondkuponon!)

b) Antaŭsendu al la sama adreso la sumon de 100'- Markoj 

germanaj (en „rekomendita“ letero, ĉeko de germana banko, 

naciaj aŭ germanaj monbiletoj).

Ĉi-tiu antaŭ-pago estas necesa, por ebligi la preparadon de 

•oĝigo, gvidado, ekskurso, mangoj ktp. kaj estos enkalkulata en 

la tutaj kostoj. Kompreneble ni provos arangi ĉion komforte kaj 
plejeble malkare.

c) Anoncu vian partoprenon plej malfrue ĝis la 22a julio! kaj 

skribu sufiĉe frue, kiam precize vi alvenos E. W.

Kunveno en Hamburg
okaze de la travojaĝo de la Helsinki-Kongresanoj la 2an de aŭgusto 

(Etapo al la Internacia antaŭkongreso en Lŭbeck)

Dumtaga renkontejo depost la IO8 h .: Restoracio „Alsterlust“ 

ĉe Lombardsbrŭcke. (Laŭdezire tie ankaŭ okazos komuna man-

ĝado). Ĉe la renkontejo oni ekmarŝos diverstempe kaj grupope 

por rigardi Ia vidindejojn de la urbo, ekz. Elbtunelo, haveno 

(rondveturo), Alster (rondveturo), muzeoj, centro de la urbo, je 

la 19‘/a: Gerrnana biervespero kun oficiala bonsaluto al la ekster

landaj gastoj, je la 234a: daŭrigo de la vojaĝo al Lŭbeck. NB. 

Eksterlandanoj gustatempe anoncu sian alvenon al s-ro A. B. C. 

Senff, Hamburg, Alsterdamm, 17, IV.

Postkongreso en Stockholm

Akceptejo estos en la Hotel Continental apud Ia cefstacidomo. 

Tiu hotelo konsentos rabaton de 10%. La 18* aŭgusto okazos 

vizito de la urbo, publika propaganda festo, komuna vespermanĝo, 

la 19“ okazos marekskurso ĉirkaŭ la urbo kaj vizito de liberaera 

muzeo Skaneen(?) kun tiea komuna tagmanĝo. Ĉiu pagas por si 

mem. Neniu kotizo*).

Postkongreso en Kopenhago

Certe multaj samideanoj, kiuj preterpasos Kopenhagon post 

la vizito de la universala kongreso, volos uzi la okazon resti en 

la dana cefurbo dum kelkaj tagoj.

Tial ^Centra Dana Esperantista Ligo* aranĝos en Kopenhago, 

la 21an kaj la 22an de Augusto, dutagan kuneston kun la enlandaj 

kaj eksterlandaj samideanoj, kiuj partoprenis la He sii gforsan 

(8.—16. Aŭg.) kaj la btockholman (18.—19. Aŭg.) kongresojn.

La kongreskarto, havebla ĉe F-ino Astrid Ryb •, Kommune- 

skolen ved Sundholm, Kopenhago, S., kostas: 5 dan. kr. por 

svedoj, norvegoj, danoj, svisoj, francoj, belgoj, britoj, neder
landanoj, hispanoj, italoj kaj usonanoj.

2 dan. kr. por linnoj, germanoj, litovoj, ĉehoslovakoj, rum noj, 
bulgaroj, grekoj kaj jugoslavoj.

I dan. kr. por estonoj, poloj, aŭstroj, hungaroj kaj latvoj.

Bonvolu sendi la kotizon per ĉeko.

Lundon 21-an de aŭgusto. Antaŭtagmeze renkontigo ĉe L mge- 

linie. unu el la plej belaj promenejoj en Eŭropo, laŭlonge de 

Ja  Sundo", en konata restoracio apud la maro oni matenmanĝos, 

ĝuante la bonan danan buterpanon.

Poste oni (eble per aŭtomobila karavano) rigardos la urbon, 

la ĉefstratojn kaj iliajn konstruajoj^ ekzemple Ja urbdomon, la 

rondan turon, diversajn palacojn, la borson, la reĝan teatron k.t. p.

Vespere komuna manĝado, amuzajoj kaj dancado.

Mardon 22-an de aŭgusto. Tagmeze ekskurso i-i la banloko 

„Skodsborg“, proksime de Kopenhago, kie oni pasigos kelkajn 

horojn en la fagarbaro kaj ĉe la marbordo.

Vespere la kongresanoj kolerigos en la amuzejo „Tivoli“, 

kiu estas mondfama, eĉ unika establejo; kaj tial ne sen kauzo 

skribas Barono de Memi en „La Revuo“ 1908: „La famo de tiu 

ĝardeno ne estas trograndigita; ĉio, kio povas amuzi la homojn, 
sin trovas en tiu agreble loko . .

jes, este, vero, ĉar troviĝas iie: grandega simfoniorkestro, 

teatroj kaj revuoj, bonegaj restoracioj, glitfervojo, ĉiuspecaj po- 

polej amuzajoj, belegaj artfajroj, grandioze} iluminacioj k. t. p.
La tuta urbanero sen diferenco de rango renkontiĝas dum la 

vespejo en „Tivoli“, en kiu dum grandaj festoj oni povas kalkuli 

ĉ. 50000 gastojn.

Kopenhago, kiun oni nomas „la urbo kun belaj turoj*', 

estas konata kiel ĝojiga kaj belaspekta urbo.

6 i estas sufiĉe malnova, sed la plej multaj kvarteloj estes 

nun renovigite}, tiri ke oni ne bezonas limi, ke ne regas en la 

„Norda Atheno“ la pureco de a „malnovaj Giekoj“.

Do, karej samideanoj venu multnombre al nia modesta 

kongreso, por kies sukceso ni Kopenhagaj Esperantistoj faros 
ĉion eblan

Martin Blicher, Astrid Rybo,

Prezidanto de Membro de la loka kongresa

Centra Dana Esp.rantista Ligo. komitato de C. D. E. L

*) Ni dona* nur ekstrakton el la malmulte legebla cirkulero petante la 

sendinton bonvoli estonte sendi pli taujan kopion. Alia g a z e t o  (ehie p .  j . )  jam 

plendis pri la sendo de okuldoloriga] hektografitaj cirkuleroj.
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La postmorgaŭan tagon San de junio la gekongresanoj pro

menadis al Temsche, kie la lokaj semideanoj ilin akceptis. Poste 

I per vaporŝipo oni ekskursis al Antvverpen, kie orii promenadis
tra la urbo.

I La kongreso faris bonan impreson, precipe en la kongresurbo, 

kaj ni atendas de ĝi la plej bonajn rezultojn por la estonto, 

j A. De Bosschere.

I XIIIa Brita Kongreso

La b itaj samideanoj ĝojas: preskaŭ 550 el ili kunvenis en 

London la 2-5 junio; bela vetero, entuziasmo, bona organizo, 
ĉio igis ke la kongreso estis vera sukcesa, 

j La 2* okazis interkonatiga kunveno en la London d ub . La 

3® okazis kunveno de la Brita Literatura kaj Debata Societo, kaj 

j speciala kunveno pri instruado al junuloj, prezidata de S-ro M. 
C. Butler.

La ĉefa okazintajo de la tago estis granda kunveno en Queen’s 

Hall. Ceestis ĉirkaŭ 1200 personoj.' Prezidis D-ro Kimmins, eks- 

inspektoro de lernejoj. D-ro Edmond Privat, kiu speciale venis 

el Geneve por tiu celo, faris propagandan paroladon en angla 

lingvo pri la esperanta movado. Poste li alparolis la kongres

anojn en Esperanto. Ĉiuj Londonaj gazetoj raportis pri tiu suk

cesplena kunsido. La ĝenerala kunveno de la Brita Esperanto 

Asocio prezidita de S-ro J. M. Warden diskutis organizajn aferojn. 

D-ro Merchant, el Sheffield estis elektita kiel prezidanto por la 

nova periodo. La tago finis per koncerto de blinduloj.

La 4* okazis diservo en Ia City Temple. S-ro Merchant pre

dikis kaj impresis la aŭdantaron per ekzemploj el la vivoj de 
amataj esperantistaj pioniroj.

De la 7■ ĝis la 22'30 h okazis granda propaganda kunveno 

en Hyde Park, kie tri estradoj estis ĉirkaŭitaj de multaj aŭskult- 

antoj. Parolis multaj propagandistoj inter alie: S-roj Merchant, 

Jackson Coleman, Yelland, Cameron, Butler, k. t. p. Grandan 

sukceson havis la 7jara knabino Myfamvy Butler kiu respondis 

en Esperanto je la demandoj faritaj al ŝi.

Lundon 5*n okazis lipa ekskurso sur la Thames, ai Richmond 
kaj kongresa balo.

La 6% kunvenoj de pacifistoj, de UEA-membroj, vizito al la 

parlamentejo kaj amika adiaŭa vespero, finis la sukcesintan kaj 

entuziasmoplenan kongreson.

Unua ĈeKoslovaka kongreso
(Brno, IO.—l i .  junio.)

En la IO. kaj l i .  de .uno 1922 okazis en Brno la unua kon

greso de ĉehoslovaka Esp rantistaro, en salonego de iama landa 

Parlamento. Aligis ĉirkaŭ 300 personoj el la tuta respubliko. 

Honorigis la kongreson multaj altranguloj kiel oficiala re

prezentantoj de Stataj kaj landaj estraroj; profesoroj de altaj 

k j mezaj lernejoj interese sekv s la vig ajn debatojn. Honor- 

prezidis s-roj: D-ro Pluha?, ĉefo de la Landa Komitato kaj D-ro 
Kunz, ministeria konsilanto kaj membro de la landa porlerneja 

konsilantaro. Ambaŭ bonvensalutis la kongreson en la nomo de 

Stataj kaj landaj reg staroj. Iliaj paroladoj montris, ke la senco 

kaj la celoj de la poresperanta movado estas plene konat j al Ia 

estraroj kaj ke ili guste prijuĝas la gravecon, kiel de la problemo 

internacia helpa lingvo, tiel ankaŭ de la interna ideo.

Antaŭkongreso en Danzig

La kongreso okazos la [4-an gis 6-an de aŭgusto. ĉar la 

e*perantista Sipo Lŭbeck—Helsinki ne povis esti organizita, la 

kongresanoj el Danzig enŝipiĝos en Stettin.

L gado kaj mangado en Danzig 200—400 gm kostas potage.

La p ogramo kaj la tabelo de kotizajoj trov gas en la maja 

n-ro. Angiloj estas dissenditaj.

Adresoj: Por m nsendoj. Deutsche Ban k, Filiale Danzig, 

Esperanto-Kongress-Konto Werner Hoffman. Bankbiletojn sendu 

nur rekomendite! Poŝtĉekkonto de Tbanko n-ro 66 ĉe Postsrteck- 

amt Danzig.

Por ĉiuj aliaj sendajoj: Esperanto-Werbeamt, Danzig, Kaaerne 

Herrengarteo.

Demandante oni ciajn aldonu valorajn respondkuponojn aŭ 

bankbi etojn ne ĉifonitajn.

O K A Z I N T A J  K U N V E N O J

XIa Belga Esperanto-Kongreso
(St. Nikolaa!, 4.-5. junio.)

Jam de sabato, 3a de Junio, la kongresanoj alvenis en nian 

urbon kaj vizitis ĝin.

Dimancon matene je la lOa, la loka Rega Harmonio kondukis 

la 200 gekongresanojn al la domo de S-ro L. Scheerders, kiu do

nacis al la lokaj grupoj novan belegan standardon. — La pro

cesio tie formata trapromenadis Ia cefajn stratojn de la urbo, 

dum knabinoj vendis al la preterpasantoj esperantan floreton.

Je la lla  Ia urbestro, S-ro D-ro M. De Smedt, akceptis la ge

kongresanojn en la urbdomo, dum la sonorilaro ludis „La Espero"

Per bela parolado la urbestro bonvenigis la gekongresanojn 

kaj prezentante al ili bonvenvinon, esprimis la plej korajn dezirojn 

por la bona sukceso de la esperantista afero. S-ro Witterych, 

Prezidanto de B. L. E. dankis la urbestron.

Je la I2a la malferma kunsido okazis en la urba festhalo, kie 

la prezidanto de la Belga Ligo, bonvenigis Ia kongresanojn. — 

S-ro Petiau, ĝenerala sekretario raportis pri la farita laboro dum 

la pasinta jaro kaj S-ro Matthieu, generala kasisto, raportis pri 
la financa stato de la Ligo.

Je la Ba h. la gekongresanoj estis fotografitaj en la gardeno 

de la urba Muzeo poste oni iris kune al la hotelo „De Hoop“ 
kie okazis Ia festeno.

S-ro De Bosschere bonvenigis la ĉeestantaron, S-ro Witteryck 

faris toaston al la Rego, al lia Princa Mosto Leopold de Belgujo, 

honora Prezidanto de la Belga Ligo Esperantista, al kiuj telegramoj 

estis senditaj. — S-ro Babilon dankis la Organizan Komitaton kaj 
S-ro Schoofs toastis la gazetaron.

Je la 1630 h. la kongresaj kunvenoj daŭrigis en la urba fest

uko, kie la sekvantaj deziroj estis esprimitaj:
A

1. S-ino Rustin el Gent proponas: ke* Kongresoj aŭ Esperanto- 

Tagoj okazu almenaŭ ^iutrimonate aŭ dufoje po jaro.

2. S-ro Champy el Antvverpen: ke en la internaciaj rilatoj,en la 

esperantaj jurnaloj kaj libroj, oni uzu por esprimi la mezurojn kaj pe

zojn nur la metran sistemon kaj por montri la prezojn, nur la frankon.

3. S-ro Schoofs el Antvverpen: ke oni elektu lokajn delegitojn 

de la „Belga Ligo'* por ĝin reprezenti en la lokoj, kie ne ekzistas 
grupoj kaj por ĝin helpi starigi grupojn.

4. S-ro Harion el Verviers: ke oni klopodu por enirigi Esper

anton en la lernejojn atentigante la geinstruistojn pri nia lingvo 

kaj giaj avantagoj; starigante kursojn por geinfanoj k. t. p.

5. Ke oni klopodu por enkonduki Esperanton en la Skoltan 
movadon.

Je la 19a h. Ia gekongresanoj iris al la festoĝardeno, kie la 

lokaj grupoj arangis festojn je la profito de Esperanta Ligilo. La 

muziko de la 24a infanteria regimento donis belan koncerton.

Aktive prezidis la kongreson: D-ro Kamaryt, vicp ez. de Ĉsl. 

Asocio, S-ro Wanitsek el Bratislava, kaj S-ro Horn el Jagerndorf 

(oficiala delegito cle Ia Ligo de germanaj esperantisto-societoj en 

Ĉefioslovakio).

La kongreso aŭskultis raportojn, pritraktis k j akceptis kelkajn 

gravajn rezoluciojn. Raportis: Prof. Fridrich — Brno, Esperanto- 

Klubo, pri «lnternacia konferenco pri Esperanto en Lernejo". S-ro 

Sklenĉka— Krii. Hradec, pri laŭregiona organ'zado kaj propagando. 

S-ro Rendi — Pize n pri,,Movado inter laboristoj". S-ro Ginz— Praha, 

sekr. de Ĉsl. Asocio Esp., pri laboro de Propaganda Sekcio de 

Asocio kaj pri helpo al rusaj malsatantaj samideanoj. Akceptitaj estis 
jenaj rezolucioj:

Kamaryt: La ĉ.-sl. ministiaro por publika instruado kaj eduk-
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ado diskonigu sian dekreton de d cembro 19 I (laŭ kiu estis per

me ita Esperanto-instruado en ĉiuj popolaj, burgaj kaj mezaj 

lernejoj, en porinstruistaj edukejoj k. t. p.), ankaŭ al la landaj 

porlernejaj konsilantaroj en Brno kaj Bratislava.

Horn: Starigo de delegitaro po du delegitoj el ĉiu nacia ligo 

Koncernas unuforman kaj interkonsentan laboradon porsperantan, 

kaj celas ĉefe prepa i la proksiman erstaton kongreson kaj *a 

materialon por ĝi.

Wanitsek: La kongreso, konsiderante la gravan rolon de C.

O. por Esperanto, serioze kaj urĝe rekomendas al ĉiuj grupestroj, 

ke ili pagigu siajn anojn po I krono jare por persono, kiel dediĉo 

por C. O. La naciaj ligoj kolektu kaj sendu ĉi-tiun kontribuon al

C. O. Same la kongreso rekomendas, ke ĉiuj grupoj abonu la 

..Oficialan Gazeton".

Pri la proksimjara kongresurbo la kongreso ne decidis. La de

legitaro (vidu rezolucion Horn) decidi inter la urboj Mor. Ostrava, 

Plzen kaj Reie’ enberg.

La plimulto de kongresanoj a venis jam sabaton — la lOan — 

kaj vizitis la interkonatigan vesperon okazintan en Besedni Duni 

en Kralovo Pole, kiun la loka prepara komitato provizis per riĉ- 

hava programo. La interkonatiĝo efektivigis tujan interfratiĝon — 

veran int rfratiĝon, kion mi nur pro tio akcentas lastaloke, ĉar 

ĝi estis la fina intenco, al kiu ĉehaj kaj germanaj samideanoj celis. 

Tiu-ĉi harmonio regis la tutan duan tagon, la veran kongrestagon.

Lunde la kongresanoj vizitis grotojn de Macocha.

Fr. Podloucka.

Kunveno de la francaj membroj de UEA
(4. Junio en Paris.)

/

La kunveni estis malfermita je la 4a */,. Estas balotitaj: pre

didanto: S-ro Marly el Bordeaux, sekretarioj: S-roj Jadot el 

Levallois-Perret kaj Marchand el Vanves.

S-ro Poncet el Lyon, parolinte je sia propra nomo, prezentis 

longan kaj tre interesan raporton pri la nuna stato de U. E. A.

S-ro Delanoue el Paris, faris diversajn proponojn, inter aliaj 

estus konsilinde ke la samideanoj, kiuj ne povas aboni la gazeton 

pro la troa elspezo, interkonsentu ekzemple triopiĝi por ricevi 

unu gazeton, kiun ili povus legi laŭvice.

Estus dezirinde ke oni starigu listojn laŭ profesioj de la De

legitoj, se ne de la Membroj.

Estas nepre necese ke oni pagu Ia kotizajon akurate tuj je la 
komenco de la jaro.

Poste S-ro Delanoue konigis plendon de F-ino Gerard, kiu 

mendis hotelajn ĉambrojn por samideaninoj ŝin petintaj pri tio 

kaj ne ricevis kontraŭavizon de tiuj samideaninoj, kiuj eĉ ne skribis 

por informi kaj peti pardonon. Estus dezirinde ke tiu plendo estu 

enpresigata en nia gazeto.

Estus konsilinde ke samideanoj vizitu la komercistojn, kiuj 

havas reklamon en la franca adresaro „Bottin“ ; eble tiuj komerc

istoj konsentus fari reklamon en nia gazeto kaj jarlibro.

Ĉiuj sciigoj pri la jarlibro devus esti senditaj al Geneve antaŭ 

la fino de decembro; tiamaniere ni povus ricevi Ia jarlibron 

ekzemple en Februaro aŭ Marto.

S-ro Poncet konsilis ke oni ĉiam skribu zorge la antaŭnomon 

kaj la profesion de la anoj. Ofte okazas ke pro tio oni perdas 

multe da tempo ĉe la C. O. de U. E. A., precipe kiam temas pri 

nomoj tiel oftaj kiel ekzemple Durand.

S-ro Poncet donis klarigojn pri la projektita divido de Franc- 

lando en Regionaj Teritorioj.

La Kunveno voĉdonis la deziresprimon ke estu kreataj la 

ĉi-subaj Regionoj: Sud-Orienta — Sud-Okcidenta — Centra — 

Okcidenta-Norda — Orienta — Parisi.

S-ro Tiard rimarkigis ke eble la projektita divido de Franc- 

lando povus koincidi kun la Teritorioj baldaŭ kreotaj de la 

Federacioj.

S-ro Delanoue klarigis kiel li komprenas la Internacian Orga

nizon de la Esperantistaro.

La Kunveno estis fermata je la 6a */»• G. Delanoue.

Jara Kunveno de S. F. p. E.

La kongreso en Beziers ne povis okazi. Tial nur ĉirkaŭ 70 

personoj ĉeestis la 3—4 junio la improvizitan kunvenon en Paris. 

Oni elektis novan komitaton kaj decidis pri diversaj administraj aferoj.

Festmanĝo okazis en la universitata restoracio. Sekvis pre

zentado „La kontraŭvola Kuracisto" de la esperanta kabaredo „La 

Verda Kato4'. S-ro urbestro Perollet, direktoro de la kolegio Ste 

Barbe, ĉeestis kaj faris favoran paroladon. Profesoroj Aymonier, 

Cart, Decourt kaj Grosjean Maupin pritraktis mallonge la verkojn 

de Molige.
Okazis fakaj kunvenoj kaj promenado en ..Robinson" finis 

la kunvenon.

l la  Germana kongreso en Breslau 3.—6. junio.

La 3an okazis ekzamenoj de la germana respublika Esperanto- 

Instituto sub gvidado de P-ro Dietterle. Jam ĉe la interkonatiga 

vespero je la sama tago kolektiĝis multaj samideanoj kies nombro 

superis 500. La 4. junio D-ro A. Steche malfermis la kongreson 

per resuma parolado pri la stato de la movado en Germanujo: 

poste urbestro D-ro Wagner salutis la kongreson en la nomo de 

la urbo. Dum la laborkunsidoj oni reguligis la interrilatojn de 

GEA al la junulaj asocioj, oni pridiskutigis Ia novajn statutojn 

kaj decidis, ke la ĉefa centro por la propagando, loka aŭ provinca 

depost nun estu ne la estraro de OEA, sed Ia regionaj ligoj kici 

ekzemple la „Revelo“ (Rheinlanda, Vestfala Ligo) Nordalbinga 

kaj la nove fondita Silezia ligo.

La plezura parto estis riĉenhava, speciale lundon oni aŭdis 

nur kantojn kaj teatraĵojn de sileziaj poetoj parte en la provinca 

dialekto. La vizito de la grandega jarcenthalo kun aŭskultado al 

la ludo de la plej granda orgeno de la mondo, multe impresis 

ĉiujn ĉeestantojn.

Inter la fakaj kunvenoj (sciencistoj, instruistoj, katolikoj, blind

uloj, komercistoj, monistoj) estis ankaŭ kunveno de UEA. Dum 

ĉi-tiu la gvidanto S-ro Freund, Del. en Breslau, plendis, ke la 

varbado de novaj anoj estas malhelpata per tio, ke la delegitoj 

povas varbi nur dum la unuaj monatoj de la jaro. Poste la nove 

aliĝontoj preferas atendi ĝis la nova jaro, por ne pagi la tutan 

kotizon nur pro duona jaro, kaj por duona kvanto da gazet- 

numeroj. S-ro Koetz raportas, ke la nova jarlibro baldaŭ aperos 

kaj montris presprovafon. Li proponis, instigi ia Centran Oficejon 

eldoni, kiel antaŭe flugfoliojn pri la graveco de UEA kun aldonita 

aliĝilo, kiuj tiam multe helpis al la agado de Ia delegitoj. La pro

pono estis akceptita.

Plue oni plendis, ke la leteroj al la delegitoj nur malofte 

enhavis afrankon por la respondo kaj ofte petojn pri aferoj, pri 

kiuj la delegito ne povas okupigi. Oni proponis, ke la Centra 

Oficejo denove akcentu, ke leteroj nur bezonas esti respondataj, 

se ili enhavas afrankon kaj ne demandojn kontrauajn al la statuto.

Fine oni proponis, ke la Centra Oficejo atentigu la delegitojn, 

ke ili faru al si dum la tuta jaro statistikajn rimarkojn por bone 

plenigi la demandaron. 5. Freund.

Rimarko de la C. O. — Ni devas rimarkigi ke S-ro Freund 

estas tute malprava: ordinara, membro aligante ĉu en februaro ĉu 

en oktobro ricevas la saman jarlibron kaj membrokarton. Membro- 

Abonantoj ricevas la jam aperintajn numerojn de ..Esperanto". 

Ni jam posedas taŭgajn propagandilojn-aliĝilojn, sed eble utiligos 

la ideon de S-ro Koetz pri aldono de statistikaj aferoj, okaze de 

nova eldono. Rilate la mankon de afranko ĉe informpetoj la plendo 

estas ĝenerala. Ni jam multfoje atentigis niajn membrojn pri tio. 

Niaj delegitoj bone studu la .statuton kaj tute simple forjetu Ia 

petojn kiuj ne plenumas la elementajn kondiĉojn.

Unua Pola Esperanto-Kongreso.

Jam Ia 2an de junio vizitis la kongresan akceptejon multaj 

samideanoj. La solena malfermo de Tkongreso okazis Ia 3./VI. 

je la I6aen la bela salonego de la Higiena Societo, ornamita per 

esperantaj kaj naciaj standardoj. La malfermon honorigis per sia 

ĉeesto la reprezentanto de la Statestro de Polujo, generalo-leŭtn.
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Letero el Britlando

Okaze de la 13a Brita Kongreso de Esperantistoj dum la 

pentekosta semajnfino, D-ro Privat, kiu venis responde al invito 

iie la organiza komitato, faris publikan paroladon angle en la fame

konata kaj belega „Queens Hall" London, sabaton p. t. m. la 3an de 

Junio. D-ro Kimmins, eks-ĉefinspektoro de lernejoj en London, 

prezidis kaj tre simpatie esprimis sian kredon en la fina triumfo 

de I speranto. Li promesis mem eklerni la lingvon por alparoli 

a Lsperantistojn proksiman fojon en tiu bela nova lingvo. D-ro

* I ' "  Estr*ron de la federado estis elektitaj: Prof. Dr. O. Bujold, D-ro 
A. (./ubrvnski. S-ro K. DomosLwSki, S-ro R. Kesicki, S-ro E. Wiesenfeld. F-ino 
Or. I , Muskathlat kaj 6 reprezentantoj de provinco.

jacyna kaj la delegito de la Ministerio por Eksterlandaj Aferoj 

S-ro Klimecki. La kongreson malfermis la prezidanto de la orga

niza komitato, Prof. Dr. Bujwid kiu estis unuvoce elektita kiel 

prezidanto de Tkongreso. Post la invito de S-ino Klara Zamenhof, 

Oen. Jacyna kaj de aliaj Stataj reprezentantaj al la prezidantara 

tablo kaj post la elekto de honoraj vicprezidantoj de Tkongreso 

komencigis la salutparolo} per la belega parolado de Leo Belmont, 

vicprezidanto de ia O. Komitato, kiu parolis esperante kaj pole 

en la nomo de ĉiuj tri varsoviaj societoj, organizintoj de Tkongreso. 

— La kongreson partoprenis ĉirkaŭ 600 personoj, reprezentantoj 

de pli ol 40 urboj de Polujo, du delegitoj de polaj esperantistoj 

en O.ehoslovakio kaj unu delegito de sileziaj laboristoj. — Mult

nombraj depeŭoj kaj leteroj, inter aliaj letero de generalo Sebert. de 

la prezidanto de K. K. K., J. M. Warden, de ia Brita Kongreso, 

de Lodza urbestro Rzewski, de multaj provincaj filioj de „Kon- 

kordo" estis akceptitaj per tondrego de aplaŭdoj. -  Vespere 

okazis esper. koncerto, dum kiu S-ino S. Wysocka, kiu ludis en 

Krakovo dum la Oka Ia ĉefrolon en „M azepdeklam is la «Pregon 

sub la verda standardo", „Tagiĝon“ kaj „Sur Jungfraŭ“. -  La 

4./VI. matene la kongresanoj kunvenis ĉe la tombo de la Majstro, 

bele ornamita per esper. standardoj por meti florkronon 

konsistantan el belega granda stelo, ĉirkaŭita de floroj nacikolo

raj. En ĉeesto de S-ino Zamenhof kun tuta familio kaj de multaj 

altŝatataj gastoj nia fama oratoro, unua lernanto de D-ro L. L. 

Zamenhof, la poeto Leo Belmont entuziasmigis la ĉeestantaron 

per siaj belbelegaj vortoj pri la signifo de pilgrimado al tombo.

La rezultato de kunsidoj de rajt. delegitoj estis la rezolucio 

pri starigo de la Federacio de esperantistaj societoj en Polujo.*) 

Dum la du kongresaj laboraj kunsidoj estis faritaj kelkaj gravaj 

decidoi. Dro A. Czubrynski, membro de la Interŝtata Poresperanta 

Komisiono, raportis pri la ĝeneva konferenco. Estis aprobita la 

Memorialo por la Ministerio de Publika Instruado pri esplorado 

de E-o en plej baldaŭa estonteco. Prof. J. Orzech (Inowrodaw) 

projektas la enkondukon de E-o en instruistaj seminarioj kaj 

arangon de instruistaj kursoj dum la somera libertempo. S-ro 

Wiescnfeld komunikas pri fondigo de Pola Esperanto-Instituto 

kaj okazonta samve pera ekzameno (La unua laŭreato estas S-ro 

I mski cl Siedlce). La ekzamena komisiono estas sub la prezido 

de D-ro Leono Zamenhof (kiun tiuvespere anstataŭis S-ro Bronislav 

"hi el Krak<5w) en la ĉeesto de D-ro A. Czubrynski, M. Kan?, 

Prof. de E-o E. Wiesenfeld. En la nomo de la O. K. de la I. Tutpola

proponas al la ĉeestantoj la 
inviton de la XV. Internacia Kongreso de E-o al Varsovio. Tondro 

de aplaudo j estis la konsen esprimo de la entusiasmigita ĉeestantaro.

LI ahaj gravaj decidoj de la kongreso ni citu: I) pri nomigo de 

strato de Zamenhof en Varsovio (anstataŭ Dzika); 2) pri malkovro 

de I Monumento dum la Internacia Kongreso en Varsovio; 3) pri 

eldonado de esp. bultenoj kaj aliaj, havantaj lokan signifon.

D-ro B. Kubi proponas laŭ invito de Prof. Th. Cart kiel 

kandidatojn al la Lingva Komitato kelkajn polajn E-)ingvistojn.

Ce Tfino de Tkongreso entuziasmoplena samideanaro ekkantis la 

himnon. Per gajaj „ĝis revido dum Internacia Kongreso en 
Varsovio" la publiko disigis. PauUna

Muszkatblat, 
ĝenerala sekretariino de la Unua 

Tutpola Esperanto Kongreso.

Privat per sia kutima elokventeco tusis Ia kernon de la temo kaj 

certe konvinkis kaj konvertis multajn el la granda neesperantista 

ĉeestantaro al nia afero. Lia Esperanta parolado ĉe la fino de la 

kunveno estis multe aplaŭdita. En tiu li penis konvinki nin ke la 

j  Esperanta movado nun eniras en tute novan epokon, ĝi forlasas 

la eksperimentan periodon kaj eniras en la praktikan. Oni tamen 

ne devas pensi ke la laboro estas jam farita, la Esperantistoj 

ankoraŭ devas dediĉi multe da energio kaj tempo antaŭ ol ni vere 
povos vidi Ia finan venkon.

Profitante la ĉeeston de D-ro Privat en London, la Liverpoolaj 

samideanoj kaptis la oportunon transkonduki lin al tiu urbo, por 

profitigi nian aferon de lia granda sperteco en la movado. La vi

zito estis eĉ pli sukcesa ol kion oni antaŭe atendis. Por interesigi 

en nia movado la anojn de la loka Unuigo de Ligo de Nacioj kaj 

ankaŭ la Universitatanojn, publika kunveno estis arangita Julion 

la 6an vespere en la Universitato, sub la aŭspicio de Ligo de Nacia 

Unuigo kaj la Liverpoola grupo Esperantista. Prezidis Ia kunvenon 

Profesoro W. E. Collinson kiu, per trafaj kaj kleraj vortoj rakontis, 
pri la signifoplena Internacia Konferenco kiu okazis en Geneve 

pri Esperanto en lernejoj kaj kiun li mem ĉeestis kiel delegito de 

la Lar casare kaj Cheshire Federacio Esperantista. Tiu malferma 

parolado de la prezidanto tuj ekkaptis la intereson de la neesper

antista ĉeestantaro kiuj avide atendis la cefan paroladisto^ Hia 

espero certe ne estis vana, kiam D-ro Privat sidigis -post 70 mi

nuta flua parolado. Lian senkomparan elokventecon en la Esper

anta lingvo, li eĉ superis ĉi tiun fojon en la Angla lingvo kiun 
li egale majstras.

Per bonegaj argumentoj kaj konvinkigaj frazoj, li montris la 

neceson de Esp. por tiu nova postmilita organizo Ligo de Nacioj, 

kaj gian eminentan taŭgecon por mondlingva celo. Estis granda
sukceso.

La kunvenon ceestis kelkaj profesoroj de la universitato, 

inter ili ankaŭ Profesoro Webster, entuziasma subtenanto de la 

Ligo de Nacioj. Estas interese citi la eldirajon de Prof. Webster, 

kiu, proponante voĉdankon al D-ro Privat diris inter alie: ke Ii 

venis al Ia kunveno kiel skeptikulo sed foriras tute konvinkita pri 

Ia taŭgeco de Esperanto kiel helpa mondlingvo ĝenerale kaj kiel

ilo por la ligo tute aparte. Li promesis helpi la movadon en la anglaj 

rondoj de la Ligo de Nacioj kaj ankaŭ subteni nin en aliaj direktoj.

Tio ne finis ankoraŭ la utilecon de la vizito. Merkredon matene 

D-ro Privat kun Prof. Collinson faris viziton al la Direktoro de 

Edukado kie ili faris bonegan impreson kaj ricevis kuraĝigajn 

promesojn rilate al Esp. en lernejoj. Oni daŭrigis la bonan laboron 

de propagando en la Universitata klubo, kiam D-ro Legge eks

direktoro de Edukado kaj aliaj profesoroj kune tagmanĝis, kaj 

posttagmeze D-ro Privat vizitis la lernejon kie li ekzamenis la 

knabojn kiuj lernas Esperanton. La direktoro de Edukado petis 

raporton de D-ro Privat pri tiu vizito. Lokaj jurnaloj bonege ra

portis pri la poresperanta agado de D-ro Privat en Ia urbo, kaj 

ni esperas bonajn rezultojn el tiu vizito. Ni Suldas multajn dankojn 

al Prof. Collinson kaj Prof. Webster por ilia helpo kaj morala 

subteno de nia afero. J . D . Applebaum.

Letero el Birmingham

Alveninte al Birmingham tagmeze, Junion la okan, D-ro Privat 

unue vizitis la estron de la Universitato, S-ro Grant Robertson kiu 

estas fervora subtenanto de la Ligo de Nacioj.

Posttagmeze D-ro Privat alparoladis je kunveno de lokaj 

edukistoj kiuj estis treege impresitaj kaj tute konvinkitaj post 
interesa diskutado.

Vespere D-ro Privat kunvenigis lokajn Esperantistojn kaj sam
ideanojn kaj donis al ili la plej kuraĝigajn detalojn pri la progreso 
de Esperanto en Eŭropo.

Morgaŭe, antaŭ sia foriro per frua vagonaro, D-ro Privat dis

kutis kun S-ro Alfred Hayes (la estro, de la „Midland Institute" 

kaj prezidanto de la grupo) pri Ia plej bonaj rimedoj progresigi 

l i Esperantan movadon en Birmingham. Tre mallonga, sed epok

faranta vizito. w. H . Sturme.
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O K A Z O N T A !  KUNVENOJ .

La 2-a kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda okazos la 

12.—16. aŭgusto en Frankfurt. Ois nun aligis 46 personoj el 9 landoj. 
Provizora programo aperis en S. R.

Hungara jarkunveno. Ni komunikas por la tutmonda Esper

antistaro, ke Ia ĉijara hungara esperantista kongreso okazos la 

26—27-an de aŭgusto en la urbo Miskolcz. Kote ni invitas ĉiujn 

eksterlandajn samideanojn, precipe tiujn partoprenontojn de la 

Dekkvara, kiuj post ĝi reveturonte el Helsinki povos facile vojaĝi 

tra nia urbo. Ni petis ĉe ia ministro de eksterlandaj aferoj, ke la 

vojago en kaj trans Hungario estu faciligita.

La plej grava temo de la kongresa oficiala parto estos la pri

trakto de rezultatoj de la ĝeneva konferenco kaj la instruado de 

nia lingvo en la lernejoj, konsiderante la specialajn hungarajn 

cirkonstancojn. Ni petas la eksterlandajn samideanojn sendi al 

ni sciigojn pri siaj spertoj akiritaj je ĉi-demando.

La kongresanoj ricevos kontraŭ Ia pago de 50 hungaraj kronoj 

ĉiujn kongresfavoraĵojn. Monsendaĵojn bonvolu sendi al la 

kongresa kasistino F-ino Erzsi Weinberger, Miskolcz, Szinhdz-ut. 46. 

ĉ iu  anoncu sian partoprenon ĉe Ia loka Kongresa Komitato: Mi

skolcz, Abbazia szallo 55.

EL T E K N I K O

Karbo kaj petrolo. Pro la gravaj esploroj dum lastaj jaroj 

pri la sintezo de la karbsubstanco la demando de la kemiaj rilatoj 

inter karbo kaj petrolo atingis novan pozicion. Evidentigis, ke 

sub certaj kondiĉoj, oni povas ricevi el ŝtonkarbo distilprodukta- 

ĵojn kiuj tre alproksimigas al petrolo; la distilajo entenas multajn 

erojn el la konsisto de petrolo. La pragudro (unua formo de gudro) 

ricevata el la ŝtonkarbo, per seka distilado ĉe temperaturo malalta 

enhavas krom multaj fenoloj (karbolo) samajn partojn kiel la 

rusaj nafto-oleoj; post forigo de tiuj fenoloj la produktajo pli kaj 

pli similas al tiuj rusaj kaj aliaj naturaj petroloj. Tiel la nuna ke

mia esplorado kaj eksperimentado trovis rilatojn inter karbo kaj 

petrolo, kiel oni ne havis ideon ĝis antaŭ nelonge. Se sub certaj 

kondiĉoj distilado de petrolo el karbo estas ebla, trudas sin la 

demando, ke ankaŭ en la naturo okazas similaj procedoj de disti

lado, ke la petrolejoj estas nenio alia ol arigo de naturaj disti

lejoj de karbm inejoj. La geografia kaj geologia disvastigo de 

petrolo kaj karbo ne permesas tian konkludon. La supozo, ke la 

pramaterioj por la estigo de karbo kaj petrolo estas la samaj ne estas 

pruvebla. Tamen tre proksima parenceco de petrolo kaj karbo 

estas ebla, kiel konfirmas ĝin la geologia historio de petrolteri- 

torioj de Nederlanda Indio. H. J .
Konservado de ovoj pogrande. La facila putrebleco de Pova 

substanco, prezentanta ekstreme bonan nutrejon por ĉiuj eblaj bakte

rioj, devigis trovi rimedojn je racia procedo de protekto kaj kon

servado. Relative simpla estas la preparo konservi ovon por tekni

kaj celoj. Jam pe- iom forta aldono de kuirsalo kaj malmulte da 

boracido, la ovajo, uzata ĉe tanejoj aŭ sencebla por preparo de 

lecitino kaj aliaj teknikaj preparajoj, estas sufiĉe konservebla kaj 

senriske sendebla. Por la nutraĵmetio, la konservado per eligo de 

akvo estas la ĉefa procedo. Tiaj sekproduktaĵoj estas konserveblaj 

plej racie per dismetado tiel de Povflavajo kiel de Palbumeno, sur 

tavoloj aŭ plektajoj, ĉe malalta temperaturo sed atentante, ke ne 

jam okazu koagulado (kazeiĝo). Ĉe tiu ĉi procedo de aera sekigado 

la ovaĵo akceptas tre multe da bakterioj, kiuj povus kaŭzi ĉe pli 

malfrua uzado, rapidan putrigon. Tiuj nekonvenajoj kaj malutiloj 

estas evitataj ĉe la vakuuma (senaera) sekigado, enkondukita kun 

rimarkindaj rezultoj en Ĉinio. La sekigo okazas en severigitaj 

tamburoj ĉe malalta temperaturo dum kelkaj sekundoj. Pro la 

senigo de atmosfero aero la dangero de infekcio per bakterioj 

estas nepre forigata, ĉe  mezaj aparatoj la sekigo kaj preparo 

de 5000 avoj respondanta al 250 kg da ovajo, aŭ 50 kg da sek- 

ovaĵo estas produkteblaj. La produktajo estas metata en ladaj 

skatoloj kaj ekspedata, ĝi trovas uzadon ĉe la industrio de nutra

joj. La konservado de Ia ovoj freŝe farigas grandkvante en mal

varmigitaj haloj, ordinare en kalkhava akvo aŭ fluidajo de silikato. 

La plej bonajn rezultojn oni atingas per la konservado en silikat- 

fluidajo. La ovoj estas bone purigataj, eblaj bakterioj sur la ovo

selo, forigataj per lavado kun alkoholo. Oni metas la ovojn en 

laŭproporcie ampleksaj argilaj potoj, ŝutante IO procentan silikat- 

fluidajon, ke ili estu plene kovrataj; utile estas verŝi iom da oleo 

por malebligi al la aero atingi iel la konservejon. Tiamaniere preparitaj, 

la ovoj konservigas freŝe ĝis 8 eĉ 12 monatoj. Alia procedo, uzanta 

fluidajon de I procenta permanganato estas rekomendinda.

En Kalifornio oni trovis alian procedon : La ovoj estas sub

metataj al bano de varmegigata oleo ĉe 120° dum 5 sekundoj per 

kio la Selo estas senmikrobigita kaj hermete fermata. Pro Ia ra

pideco de Pprocedo la ovoblanko kaj ovoflavo ne estas aliformi- 

gataj. La nova procedo prezentas bonan konservadon. H. J .

La automobilo en Usono. Laŭ statistiko estas uzataj en Usono 

fine de Pjaro 1921 ĉirkaŭ 10,5 milionoj veturiloj ĉiuspecaj; inter 

ili proksimume I miliono da ŝargaŭtomobiloj. La plimultigo kon

traŭ la jaro 1920 estas 14,5%. Tia cifero ne povas esti atingata 

en eŭropaj landoj; proporcie la uzado de Paŭtomobilo estas en 

Usono la plej vasta. Amerikaj kompetentuloj taksas ke 33% de 

Ptuta motor-veturilaro trovigas en lokoj kun malpli ol 10.000 lo

gantoj; 22% en tiaj de 1000—5000 logantoj. En la agrikultura Stato 

lowa 85% de ĉiuj kamparanoj posedas aŭtomobilon. La Sparo de 

tempo kaj forto estas evidenta ; la eŭropanoj povas lerni ankoraŭ 

multon kaj. . .  apliki. H. J.

K O M E R C O  KAJ  I N D U S T R I O

La printempa Foiro de Leipzig estis vizitita de 155.000 ko

mercistoj, el kiuj 32.000 venis el eksterlando.

Al la grandega nombro de Pvizitintoj korespondis la komercado, 

kiun partoprenis Ia en- kaj eksterlandaj vizitintoj kun same forta 

aĉetemo. La eksterlandaj foiruloj profitis per la malalta valuto, la 

enlandaj foiruloj aĉetis tre avide, pro la minacanta plialtigo d i 

('prezoj. Oni havis la konvinkon, ke oni nenie povas aĉeti tiom 

sufiĉe kiel en la Leipzig-a Foiro. Pro la grandega aĉetemo la 

disponebla materialo de la plejmultaj branĉoj estis elĉerpita jam 

dum la unuaj tagoj kaj ankaŭ la novaj produktotajoj de la se

kvantaj monatoj, eĉ gis la fino de Pjaro, estas elĉerpita j. Tio, kion 

oni ofertis dum la Leipzig-a Foiro — kaj en la Specimenfoiro en 

la centra urbo, kaj en la Foiroj por Tekniko kaj Konstrufako sur 

la ekspozeja teritorio — estis bonkvalita kaj pro tio tre dezirata. 

La foiraj specimenoj donis klaran bildon pri la tutgermana pro

duktado kaj pri multaj gravaj eksterlandaj produktajoj. Precipe 

dum ĉi tiu fo ro oni denove vidis, ke la loka kaj tempa kunigo 

de ĉiuj fo raj aferoj donas grandan avantagoj

,,Internacia Komerca Revuo.“ De nun aperas en nova el

donejo, sed restas ankaŭ estonte sub la ĉefredaktado de S-ro Unger.

La praktika aplikado de nia lingvo en sferoj komerca kaj in

dustria estas grava kaj tial ni varme rekomendas al ĉiu interesato 
subteni Komercan Revuon almenaŭ per abono!

,,Komerca Revuo." La nova eldonejo de ^nternacia Komerca 

Revuo" (firmo Furrer & Co., en Zurich, Svisi., Stampfenbachstr. 69.) 

informas nin pri 2 tre gravaj firmoj, kiuj ekutiligas Esperanton por 
internacia reklamo:

„Loga-CalcnlatorS.A.“  en Zurich I (Svislando). Fabriko de kal

kulilo bazanta sur logaritma sistemo. Esperanta prospekto estas en pre

paro ; anoncoj kaj artikoloj aperadas en„Internacia Komerca Revuo4'.

„Chocolats Tobler S. A.“ , en Bern (Svislando). Mondfama 

fabriko de svisa ĉokolado. Kvankam S-ro Theodor Tobler estas 

konata kiel Idisto, li ne hezitis doni Esperantajn anoncojn al „ln- 

temacia Komerca Revuo*'. Tio pruvas larĝvidon kaj imitindan 

toleremon! Grava artikolo pri intervjuo kun S-ro Tobler" aperis 
en julia kajero de Komerca Revuo.

La Komercistoj havos en Helsinki apartan kunvenon lakan. 

Ĉiuj ĉeestu kaj pruvu, ke Esperanto jam farigis utila instrumento 
de la praktika vivo internacia!
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OFICIALA INFORMILO

Celo: Disvastigi la  azadon de la  Internacia he. Esperanto. — P ufa

nte kta!
lingva teritorio . — kreskigi Inter s ia j menbro) fortikan senton de solidareco kaj 
disvolvigi te lli la  komprenon kaj estimon por frem daj popoloj. — UEA kunigas 
la samideanojn, k iu j per la forto  de sia nombro kaj la utiligo de la  Zamenhofa 
lingvo volas pruvi a l la mondo, ke Esperanto vivas, taugas kaj progresas.

Servoj! ĉ iu  membro rajtas peti Inform ojn de la  Delegitoj, uzi la servojn de 
ia Asocio, senpage ricevi la  O ficialan Jarlibron.

Kotizoj: Oficialaj prezoj en svisaj frankoj. Membro (M ): 5 Fr.

Membro-abonanto (MA) ricevanta Ia gazeton: /2.50 Fr. — Membro-subtenanto 
(MS) ricevanta Ia gazeton: 25 Fr. — Membro-Dumviva ricevanta la gazeton kun 
ciuj oficialaj dokumentoj: 300 Fr. (Partopagoj trijaraj po 100 F i* sed neniuj naciaj 
favoremoj). Naciaj prezoj por M, MA, kaj MS: Apitrio: Kr. SDO, 2500, 6000; 
Baltaj Statoj: O. M k 40, /20,«250; Baloto: Fr. IO, 25, 50; Britio/ S. 5, /216. 25; 
Bulgario: I.. 35, SO, /80; ehoslovakio: Kr. 25, 65, /4 0 ; Danio: K. 5, /2.50, 25; 
Finnlando: Mk. 22, 6/), /20 ; Francio: Fr. /O, 25, 50; Germanio: M k. 40 ,/20 ,250 ; 
HISMnfo: fos. 6, /5. 30; Hungario: Kr. 100, 300, 600; Jugoslavio: D lii. 25, 65, /40 i 
Italio: L. /2, 30, 60; Nederlando: O . 2.80, 7, /4 ; norvegio: Kr. 6% /5, 3 0 ; Pollo; 
Mk. OOO, 2000, 5000; Portugalio: Esk. S, 20, 40 ; Rumanio: L. 30, 75, /6 0 ; Svedio: 
Kr. 4, /O, 20; Usono : D . /, 2M , 5.

La Helpmembro) (HM) kategorio provizore kreita favore nur al jenaj landoj 
kun tre malbona kurzo. Aŭstrio: Kr. 600; Hungario: Kr. 50; Polio: Mk. 300. Ili 
guas ciujn rajtojn escepte la ricevo de la jarlibro, gazeto kaj enskribo en la inter
rilata adresaro.

La Entreprenoj de UFA (komercaj firmoj, societoj k. t. p.) pagas jare la ofi
cialan afi nacian prezon kiel la MA. La Entreprenoj rajtas presigi tekston de 40 
vortoj en speciala parto de la jarlibro kaj rajtas uzi la servojn de informpetado.

Centra Oficelo: /2, Boulevard du Theatre, Oenive (Svislando). — Bank
konto: Soclitf de /Ja ngne Suisse, Oenive. — Po Streko: I. 23/0. — Po Streko en 
CeHoslovakio: No 79.236, P .ta b a P o S tfe k o  en Germanio: No 908.50, Frankfurt
am  M ain.

Jarlibro 1922. Kvankam la fiksita tempolimo por la preparo 

estis severe observata cle la redaktanto, la presejo nur povis fin- 

presi dum junio, anstataŭ majo. La ekspedo okazas dum julio rekte 
el la presejo.

Cirkulero al la Delegitoj. Ni informas la Delegitojn ke ni 

forsendis je la 25 junio cirkuleron koncerne varbadon de mem

broj. Kun ĝi estis senditaj ekzempleroj de la statuto de UEA, 

presita en aparta broŝureto. Delegitoj ne ricevintaj tiun sendejon 

bonvolu averti la Centran Oficejon.

Repago de kotizoj. Je la fino de Padministra jaro 1921 

UEA kalkulis 5387 membrojn. El ili pagis la kotizon 1922 ĝis 

majo 3001 personoj. Estis avertitaj per cirkulero 2386 nerepagintoj; 
la cirkulero estis sendita el Praha la 5an de junio. En landoj kie 

poSla enkasigo, interna aŭ rekta kun Svislando estas ebla, ni en

kasigos la ŝuldatan kotizon aldonante la necesan poŝtelspezon. 

En sekvantaj landoj la enkasigo estas farata de jenaj Delegitoj, 
Komitatanoj aŭ perantoj:

Belgio: S-ro Henri Petiau, Oand.

ĉeRoslovakio: S-ro Rud. Hromada, Praha.

Finnlando: Esperanto Oficejo, Helsinki.

Germanio: S-ro Robert Kreuz, Frankfurt a/M.

Italio : S-ro D-ro B. Tellini, Bologna.

Rumanio: S-ro Andreo ĉe, Ciuj.

Ni insiste petas niajn membrojn akcepti la senditan repagilon, 
helpante al ni per ilia apogo.

Statistiko de poŝtajoj. Movado de la poŝtajoj dum majo 1922: 

Ricevitaj: 826. Forsenditaj: 630. Entute 1456. (Antaua monato: 
1563).

Kotizoj por 1922. Je la 31 Majo estis enkasigitaj 28 kotizoj 

de helpmembro!, 1112 de membroj, 3529 de membro-abonantoj 

kaj 116 de membro-subtenantoj. Entute 4785. Entreprenoj: 72.

N0 7— 8

Subtenantoj.

Sepa listo:

l l i .  S-ro F. W. Breth, Petrolia N. Y. Usono; 112. S-ro Th. 

Thorsteinsson, Rejkjavik, Islando; 113. S-ro H. Katz, Lodz, Polio; 

114. S-ro E. M. Houghton, Abadan, Persa golfo; 115. S-ro Tilly 

Whangarei, Novzelando; 116. S-ro Marcelo Maldonado, San Jose, 
Kosta Riko.

Garantia kapitalo.

Dua serio:
Frankoj

Antaŭa listo: 2400'—
9. S-ro C. M. Cather, Port S a i d ........................................  300 —

~ 2700 —

Donacoj.

La sekvantaj dumvivaj membroj bonvole pagis kotizon de 

membro-abonanto aŭ de subtenanto por helpi al plibonigo de la 
financa stato de UEA:

S-ro Milner, Leek Angl.; S-ro Clark, Wynberg, Sudafriko. 
Al ili koran dankon.

Delegitoj. Delegitoj e itas elektitaj en jenaj lokoj:

Caricin (Ruslando). — D .: S-ro Eugene Tifionov, Respublikans- 
kaja 21.

tuskirchen (Germanio, Rheinland). — D .: S-ro Ernst Kind, telegrafa 

supersekretario, Oststrasse 28. II.

Kawhia (Auckland, Novzelando). — D .: S-ro Cedric A. Watson, 
instruisto, Kinohaku.

Menado (Oceanio, Norda Celebes). — D .: S-ro R. W . F. Kyften- 
belt, pastro.

Sopron (Hungario). — D .: S-ro Anton de Zsigmond, profesoro, 
Szinhaz-ut. 25.

Suceava (Rumanio, Bukovina). — D .: S-ro Arnold Hasenohrl, 

majoro, strada Stefan Voda 2.

Surai (Hindio). — D .: S-ro R. Stuart Gordon, supervizor of 

distilleries.

Valson (Francio, Vaucluse). — D .: S-ro Alfred Dumas, eksprofe

soro, Puymĉras.

Veendam (Nederlando, Groningen). — D .: S-ro Pieter Van Dok- 

kum, lernejestro, Villapark 6.

Sangoj.

Barcelona (Hispanio, Katalunio). — D .: F-ino A. Vilaro, modistino, 

Calle Breton de las Herreros 18-1-1. VD: S-ro Ferdinando 

Montserrat, calle Villarroel 107-2-2.

Breslau (Germanio, Schlesien). V D .: F-ino Julie WoIfson, Augusta 

Str. 35.

Budapest (Hungario). — V D .: S-ro Ferenz Izsak, bankoficisto, 

VII. Elemer u. 30.

Culemborg (Nederlando). — D .: S-ro Otto de Beus, estro de 

cigarfabrikejo. — V D : F-ino Anna Maria van Roode, flegi

stino.

Proha (ĉehoslovakio). — V D .: S-ro Otto Ginz, oficisto, Jung- 

mannovo ndm. 13.

Salzburg (Aŭstrio). — D .: S-ro Josef Vogel, kuiristo, Wolfdie- 

trichstr. 7 u. 15/111. VD: S-ro Hermann Hinterhuber, apote

kisto, Linzerstrasse.

Washington D . C. (Usono). — V D .: F-ino A. C. Leavitt. poŝt- 

oficistino, 706. —■ l i  th. St. N. W.

IK'isbech (Britlando, Cambs). — D .: S-ro Alphonse Minten, foto

grafisto, 8. Lower Hill St.

Zurich (Svislando). — V D .: R-ro Herbert Hammer, ĉe S-ino P. 
Sing, VI. Turnerstrasse 12.

Lokoj kun pluraj nomoj: Sopron =  Oedenburg; Caricin =  Za- 
rizyn =  Tsaritsin.

La supraj elektoj fariĝas valoraj, se ĝis 30 tagoj post la 

nuna publikigo neniu membro protestas pro gravaj kauzoj. 

Intertempe la novaj D. kaj V. D. agas provizore.
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CENTRA DANA ESPERANTISTA LIGO.

Oficialaj Infomoj.

Raporto pri la ĝeneralkunveno. Laŭ decido de la ĝeneral- 

kunveno 1921 la jarkunveno kaj la ĝeneralkunveno de C. D. E. L. 

devus okazi, se eble, en Skanderborg duni tiu-ĉi jaro; sed ĉar la 

Ligo ja aranĝos postkongresan viziton en Kdbenhavn post la 

kongreso en Helsinki, kaj ĉar la reprezentantoj opinias, ke estas 

neoportune arangi du kunvenojn dum la sama jaro, ili proponis 

ne kunveni en Skanderborg; kaj neniu klubestraro protestis 

kontraŭ tiu decido. Kaj pro tio la ordinara ĝeneralkunveno de la 

Ligo okazis en Kobenhavn la 5an de Junio 1922 laŭ la tagordo 

antaŭe sendita al la klubestraroj

El la reprezentantaro ne ĉeestis S*ro Hinrichsen kaj la pro

vincaj membroj. Voĉdonrajtigitaj delegitoj, escepte de Aalborg 

kaj de Esbjerg, ĉeestis la ĝeneralkunvenon, kiu daŭris 4 horojn

La prezidanto, S-ro Blicher, prezentis detalan raporton pri la 

laboro dum la pasinta jaro. (Pri la laboro de C. D. E. L. estas 

sendata resumo al la klubestraroj post ĉiu reprezentantara kunveno).

La kasisto, F-ino Lissy Asmussen, prezentis la kalkulraporton 

reviziitan de S-roj Baruĉl kaj Lendorff; oni ĝin aprobis.

La ĝeneralkunveno plenumis la postulojn de § IO de Ia regu

lantan rilate al nombro por povi fari ŝanĝojn en la regularo; kaj 

oni decidis ŝanĝi § 9 tiamaniere, ke estonte la kluboj devos pagi 

50 oerojn po membro, sed samtempe oni decidis, ke la reprezen

taro havos la rajton malplialtigi tiun-ĉi kotizajon ĝis Ia duono por 

specialaj kluboj (ekzemple klubo por blinduloj, fakaj kluboj k. t. p.) 

kun malalta*kotizajo.

Propono pri ŝanĝo de la nombro de ^reprezentantoj estis nea

probita; sed la ĝeneralkunveno aprobis la proponon de la repre

zentantaro, ke la nomo de la agitadfondaĵo de nun estos: „Fondajo 

de C. D. E. L. por aĉeto kaj eldono de propagandiloj". (C. D. E. 

L.’s Fond tii Indkob og Udgivelse af Propaganda-Skrifler). Pri 

tiu fondajo la kasisto de C. D. E. L. tenas apartan kalkulon.

Ankaŭ estis decidite, ke la reprezentantaro mem devas fiksi 

lokon kaj tempon por la venonta jarkunveno de C. D. E. L .; kaj 

ke oni eventuale interrilatos kun «Unuigo de danaj Esperanto- 

instruistoj" pri ordigo de ekzameno en Esperanto.

S-ro Blicher deziris demeti sian mandaton kiel prezidanto, kaj 

anstataŭ lin oni unuvoĉe elektis S-ron inĝenieron A. Taŭmose. 

Reelektata! estis S-roj Alfr. Christensen, Carlsen (ambaŭ el 

Odense), Hinrichsen kaj Kreii. F-ino Asmussen interkonsentis 

daŭrigi sian funkcion; kaj F-ino Elna Bjarnov estis elektata kiel 

nova membro. La reprezentantaro cetere konsistas el F-inoj 

Anna J<5rgensen kaj Rybo krom S-roj Meindor (Aarhus) kaj 

Wulff.

Kiel supleantojn oni elektis S-ron Palsberg (Odense) kaj F-inon 
Amelie Bjarnov. La revizoroj estis reelektata].

• •

Ni ankaŭ deziras atentigi niajn eksterlandajn samideanojn pri 

nia postkongresaj tagoj en Kopenhago la 21 kaj la 22 de Aŭgusto.

Tiujn-ĉi tagojn ni fiksis ĉar samideanoj, kiuj partoprenis la 

universalan kongreson en Helsinki kaj la postkongreson en Stock- 

holm, venos al Kopenhago tra Svedio je tiu tempo. Pri programo, 

aliĝo, mendo de hotelo k. t. p. bonvolu vin turni al F-ino Rybo, 

Kommune skolen ved Sundholm, Kobenhavn S.

Ni petas niajn danajn samideanojn, ke ili plej baldaŭ sendu 

sian aliĝon al nia postkongreso, ĉar tio tre faciligos al ni la laboron.

Kun samideana saluto 
A. Taŭmose, Astrid Rybo,
prezidanto. sekretariino.

Ai n i a j  kun l abor an t o j

Ni lastatempe ricevis p l u r a j n  hektografitajn cirkulerojn 

tute nelegeblajn. Ni petas ke oni sendu al ni la unuan plej 

bonan kopion, alie ni ne povas represi la enhavon

TRA LA FAKOJ

Hebreoj
Por fina fondo de Tutmonda Esperantista Hebrea Asocio, S-ro Leopold 

Dreher, laŭ peto de samideanoj J. Muĉnik kaj W . Heller petas tiulandajn hebreojn 
sendi tuj ilian adreson al TEHA, ĉe Societo Esperanto, SIawkowska 6 Krakow (Polio), 
Oni bonvolu presigi tiun alvokon en ekstereŭropaj hebreaj periodaj gazetoj.

Lignajisto]
S-ro Karl Fr6ding 1217—7th Ave. Rockford minois U. S* A. estas ema kun 

la helpo de diversnaciaj kamaradoj «Rnalistoj, ellabori vortareton por lignajisto! 
(fabrikado de mebloj kaj diversaj objektoj).

Pacifistoj
La lnternacia Centrejo por Absolutista Kontraŭmilitarismo „Paco" informis siajn 

membrojn ke por plioportuneco la raportoj estos sendataj estonte nur en Esperanto. 
Adreso: J. B. Meyer, Broederschaphuis, *Paco“  Bilthoven Nederlando,

Teknikistoj
La Finnlanda Societo de Teknikistoj (ingenieroj kaj arkitektoj) invitas la 

inĝenierojn ĉeestontajn la XIVan Kongreson, partopreni en internacia fakkunveno. 
Sin turni al S-ro Sulo Attila, Hakaniemenranta 4, A, Helsinki.

Vegetaranoj •
Dum la XIVa kongreso okazos kunveno de Vegetaranoj organizota de la 

Helsinka Vegetara Unuigo. Adreso: pere de la L. K. K.

Laboristoj.

Laborista esperantista societo Unueco en Helsinki kaj Labor

ista Kleriga Asocio de Finnlando decidis kune aranĝi fakan kun

venon de laboristoj dum la XIV. Krom Ia ordinaraj fakaj kunsidoj 

okazas ankaŭ solena festo kun programo internacia.

Niaparte ni proponas diskuton pri sekvantaj demandoj:

1. Organizado de propaganda laboro komuna inter la laboristaro 

tutmonda;
2. metodoj komunaj de propagando,

3. kreado de informservo internacia;

4. kongresoj de esperantistaj laboristoj.

Proponojn pri diskutotaj kaj pritraktotaj aferoj bonvolu sendi 

al kdo V. J. Kostiainen je la adreso Helsinki, Vaasankatu 3.

D. 95

Policistoj

La movado inter policistoj pligrandiĝas. Kiel ni jam anoncis 

la Oficiala Policinformejo en Dresden (Schiessgasse 7) korespondas 

en Esperanto kaj estas preta respondi je ĉiu serioza demando. En 

Berlin ekzistas intereso inter policanoj. S-ro Julius Olŭck, ingeniero, 

Potsdamerstr. 113, plezure ricevos informojn pri enkonduko de 

Esperanto en policaj rondoj. Nun aperis nova gazeto „La Polic

isto", kiu deziras fariĝi la organo de ĉiuj policistoj sciantaj Esper

anton (adreso: Budapest IX, Ulloi-ut. 59. IV. 8.). Oia unua n-ro 

traktas pri sekretaj skribmanieroj.

Fervojistoj

S-ro Seiŝi Hosaka, desegnisto ĉe Fervoja Ministerio, sekretario 

de Japana Fervojista Esperanta Unuigo, faris propagandan vojaĝon. 

Li sin turnis al ĉiuj staciestroj de la vizitataj urboj por kolekti 

auskultantoj^ La paroladoj kutime okazis en la fervojaj atendejoj 

aŭ fervojistaj kluboj.

T eozofoj

La Finnlanda Teozofa Societo organizos kunvenon de teozofaj 

esperantistoj dum la mondkongreso en Helsinki. La personoj kiuj 

deziras partopreni, estas petataj informi S-inon Elsa-Kirsti, Koponen- 

Kostiainen, Helsinki, Vaasankatu 3 D 99. Eventuale ili dini pri kiu 

temo ili parolos.

Studentoj

La Studenta Esperanta Societo en Helsinki (adreso: S-ro L. J. 

Lappi, pere de la L. K. K.) arangas kunvenon okaze de la XIVa 

Internacia Kongreso de Esperanto. Multaj demandoj gravaj ne 

ankoraŭ estis arangitaj depost la gojiga komenco farita en Praha. 

Oni esperas ke la proksima kunveno povos pli certe difini la di- 

rektliniojn de Ia estonta internacia agado.
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Esperantista Parolejo

Oni laudas!

N i presigas en ĉi tiu senpaga rubriko dankojn nur pri gravaj 
servoj plenumitaj de niaj Delegitoj.

S-ro Hearly Sykes, 88, Lowerhouses, Huddersfield, Anglujo, 

tre dankas S-ron A. I. Augustin, Str. Friedrich Engels, 16, 794-a 

Hospitalo, Voronej, Rusujo, pro informoj pri unu el Iiaj antaŭ- 

m ii‘taj korespondintoj (Vasilij Kopilov), pri kiu bedaŭrinde, ĝis 

lia foriro militen antaŭ sep jaroj, la familio sciis nenion.

S-ro R. Hering, delegito en Orethen (Oermanio) dankas al 

s-ro D-ro |. Vanverts en Lille pro la sindona serĉado de milit- 

tombo en la regiono de La Bassĉe (Francio).

S-ro R. Richez en Genĉve kore dankas S-ron I. Vianela en 
Venezia pro detalaj informoj kaj aĉeto de libro.

F-ino A . Janallkooŭ, instruistino el Bystrice-Hostyn (Ĉefio
slovakio) pasigis dank’ al sia no la gastiganto s-ro N. C. Carlsen 

el Odense i  agrablajn monatojn en bela Danio. Ŝi kore dankas 

precipe al s-ro Carlsen kaj ankaŭ al ges-roj Hvorslev el Aarhus, 

s-ino Mamnien el Grenaa, ges-roj Zoffmann el Kolding kaj al’ 
iuj esperantistoj en Danio por ilia afabla akcepto kaj gastemeco.

Esperantista Vivo

Naskigoj. Al kapitano Pedro M. de Villa kaj edzino, Sancti 
pintus, Cuba, naskigis filino nomita Marta.

Al Ges-roj Antonio Alcmdn Ruiz en Habana (Cuba) naskigis 
filino.

Al Ges-roj A. Pilev en Petrograd naskigis filino, nomita 
Elionora.

Al Ges-roj Gilbert Co ur jon tn  Alger naskigis filo, nomita Jean.

Al Ges-roj Rudolf Strauss, Del. en Halle, Germanio, naskigis 
filino, nomita Lofte.

Al Ges-roj F. Doeppe, Halle, Germ., naskigis filo, nomita 
Friedrich.

Fiancino. S-ro Com. Prias, en Culemborg kun F-ino A. M
van Roode.

Edzigoj. S-ro Alfred Egu, Del. en MPettinfjen, Svislando kun 
F-ino Jame V elis, esperantistino el Keighley, Britlando.

S-ro Lucien ThSvenin el St. Etienne kun F-ino Jeanne Viai 
en Montroud-les-Bains.

S-ro Uon Zaegel kun F-ino Berthe Maniere en Dijon

r-, Sl"°, ! 0SCf D°U£ne*r> Warnsdorf (Ĉefioslovakio) kun F-ino 
Elsa Kahlert, Grossschdnau (Saksujo).

S-ro Adamo Laealendola, profesoro en la Komerca universi

tato kaj del. de UEA en Bari (Italujo) kun F-ino Teresina Neglia,

prezidantino de E^per. Grupo en Casamaspina (italujo), anino 
ue UEA.

Honorigo. S-ro Emanuel Hay, Delegito en Zolkievv (Pollando) 

ricevis de la pola registaro ordenon „Por la oferdona laboro".

J. S. Lord, antaŭa sekretario de la grupo de Manchester, 
mortis 55-jara. Li sin speciale okupis pri blinduloj.

Orestes Nardi, fervora propagandisto, mortis la lC-an de 

Majo. Li faris vojaĝojn tra la tuta mondo kaj uzis ĉiujn okazojn 
por kon:gi Esperanton.

S-ro Eduard Wenk el Basel mortis 32-jara en Davos.

D-ro Fridrlch Simbriger, eks-armea ĉt fkuracisto, honora 

membro de Ia E. Klubo Innsbruck. Kun li perdas la klubo unu el 

siaj plej taŭgaj anoj. Jam de longe Esperantisto, li estis antaŭmilite 

delegito de UEA por Innsbruck. En nia klubo li estis longjara 

sekretario. Sed ankaŭ en sia privata vivo Ii multege laboris en 

Esperanto. Monismo lin Ĉefe interesis; kaj el germanaj monistaj 

revuoj kaj verkoj li elĉerpis kaj tradukis en nian lingvon longajn 

ĉapitrojn. La esperantan eldonon de „Aspazio" Ii tradukis ger

mane De li ni ankaŭ posedas originalan verkan esperantan 

pri medicina temo. Sed tiu ĉi grava, senĉesa verkado restis tute 

nekonata. Neniu en la esperanta mondo sciis pri ĝi. Ĉar li nenion 

publikigis. — La milito portis ankaŭ al Ii nur doloron. Lia filo 

falis en batalo. Komence de 1919 li perdis sian edzinon. De tiu 

tempo la jam maljuna sinjoro vivis tute soie, por si, sian senĝojan, 

mal fei ican ekziston. La vivo perdis por li ĉian allogon. Tial morto 

ne estis por li timo, sed nur liberigo. — Per tri vortoj oni povas 

resumi la esencon de lia tuta estado: modesteco, honesteco,

kavalireco. Kaj nun Ii kuŝas en malvarma tero eterne. Ripozu 
b o n e !  ,  a

SVISA ESPERANTA SOCIETO

Ekzamenoj. — Laŭ peto de kelkaj kandidatoj, la Ekzamena 

Komitato decidis organizi ekzamen-kunsidon kiu okazis en Neuchatel, 
sabaton Ia 6*n de majo posttagmeze.

Kvin kandidatoj estis enskribiĝintaj kaj sin prezentis al la ek

zameno. Ĉiuj sukcesis akiri la ..Superan diplomon". Ili estas: S-ro 

Andre Buttet, Lausanne, S-ro Alfred Thonney, Lausanne, S-ro 

Jules Perlet, Bern; F-ino Elisabeth Chenevard, Neuchatel, S-ro 
Auguste Gendre, Lausanne.

Funkciis kiel ekzamenantoj: S-ro Jean Wenger, prez. de E. K.

— S ro Georges Stroele L. K'ano. -  F-ino E. Straub kaj W. Perrenoud, 
ambaŭ diplomitoj.

Pri ĉiuj ekzamenaj aferoj oni estas petata sin turni por informoj

al Ia prez. de ^Ekzamena Komitato: S-ro Jean Wenger, Cotel 13, 
en Neuchatel.

La jara ĝenerala kunveno de S. E. S. okazos kredeble la 2—3 
septembro en Geneve.

Niaj Mortintoj

S-mo Bartholomew, malnova esperantistino tre konata mortis 
en Le chworth, 82-jara. Si kun modela konstanteco subtenis nian 
movadon. Multaj samideanoj bedaŭros Sian malaperon.

S-ro Fallier, ek regionestro en Kamb. go kaj Indoĉinio mortis 
t n Ies ( ars (Haute-Vienne), 59-jara.

S-ino Hirral,iea Juvens de Alavedra, edzino de nia sami- 
deano Valenti Alavedra en Terrassa (Hispanio).

TRA LA G A Z E T A R O

Tenato. Monata bulteno dedicita al serĉado de vojoj celantaj 

al la realigo de vivo justa kaj harmonia (adreso: St. Szabuniewicz, 

Poŝtkesto 663, Moskva). Ni ricevis nur la duan n-ron kiu ĉefe 

pritraktas la problemon de la divido de la tero.

Novaj Tempoj (K-do Vittecoq, Sassetot par Bacqueville Seine 

Inferieure, Francio). Ni ricevis nur la 6an N-ron de tiu nova revuo 

kiu sin dediĉas ekskluzive al popoledukado. Tiu n-ro enhavas 

raporton de S- o A. Testud pri la konferenco «Esperanto en ler

nejo" artikolon pri «Sekvoj de milito ĉe lernejo", artikolojn edukajn 

de S-roj E. Vittecoq, E. Stern, A. Robin k. t. p. Tiu revuo estas 

nepre atentinda de ĉiuj instruistoj. Unu el giaj kasita] meritoj 

estas ke ĝi enhavas ĉefe originale verkitajn artikolojn, kiuj kutime 

estas tro maloftaj en la esperanta gazetaro.

Fervoja Esperantisto. — La esperantaj fervojistoj havas nun 

gazeton 4-paĝan, kiu aperas en Praha (Teŝnov IO). Ni rekomendas 

al ĉiuj fervojistoj peti tuj la unuan n-ron. Ni esperas ke la nova 

gazeto sin okupos pri teknika faka vor areto necesega por la inter
rilatoj de la ĉiunaciaj fervojistoj.



Ŝ A K O
Ovidanto: Fr. Hdjek, Praha-Nusle, P renpovo  ndbr. 3%. ĉefiosl

Ĉion kio koncertus lakon, sendu senpere al la gvidanto.

Problemo N-ro 40. Problemo N-ro 41.

A. Shinkman S. Loyd.
(Reproduktaĵo) (Reproduktaj)

a b c d e f g h  a b c d e f g h

REKLAMO
N ur anoncoj kun samtempa pago estas notataj. N i akceptas la  anoncojn laŭ 

ia disponebla loko kaj ne povas garantii la  aperon en difin ita N-ro. N i ne sendas 
pruvnumerojn kaj rekomendas al la anoncantoj aboni nian gazeton. N i ne akceptas 
respondecon pri la  sekvoj de anoncoj, nek p r i la eraroj Kadritaj pro nelegebla simbo.

TARIFO: Unu enskribo (Ia adreso kaj ne pli ol 5 vortoj): 
Fr. 0.75. — Por ĉiu plua linio (=  IO vortoj) Fr. 0.50.

Unu enpreso en n ad a  m ono : Aŭstrio 100K r .: Belgio 1.50 F r.; Britiando7‘/,d . 
Bulgario IO Lev .; CeRoslovakio 5 K r .; Finnlando A F. M .;  Francio 1.50 Fr. 
Germanio IO M k .; Hispanio I P .; Hungario 30 K r . ; Italio 2 L . ; Jugoslavio IO Kr. 
Nederlando 40 C en t; Pollando 100 M . ; Skandinavio I K r .; Svislando 0.75 Fr. 
Usono 0.15 Cendoj. — Kie Ia afeto de respondkuponoj estas ebla, oni sendu tia jn  
(U nu  enskribo =  4 respondkuponoj.)

M ALLON GIGOJ: L  =  letero. PK =  postkorto. PI =  post
kortoj ilustritaj. PM =  postmastoj, bfl =  poŝtmarkoj sur bildflanko 
k. ĉ. I. =  kun Ĉiuj landoj. Esp-aĵo =  Esperantujo.a b c d e f g h  a b c d e f g h

Blanko matas per la 3-a movo Blanko matas per la 3-a movo

Ambaŭ problemoj enhavas la ideon de tasado je  figuroj. Per 

la ŝlosilo preparas Shinkman la samtempan atakon de D kontraŭ 

la nigraj Turoj, sukcesante aŭ unu el ili kapti, aŭ post la preno 

de la oterproponita D okupi la liberan turlinion per la T kaj mati. 

Nigraj Turoj estas la vundeblaj krizpunkto] de la problemo. La 

verko de Loyd havas sole unu similan krizpunkton sur h7, kiu 

oblikve atakata per la D povas esti ŝirmata sole per movo de la 

Pg7, sed sekve de tio kaptas D ta Kurieron kaj matas.

Ludpozicio N-ro I, Ludpozicio N-ro 2,
el la ludo okazinta en Paris 1846. el la ludo okazinta en London 1847.

Nigro: generalo Dumoncheau. Nigro: amatoro,

a b c d e f e h a b c d e f er h

Atentigo!

La personoj anoncanta] havas la  moralan devon respondi almenaŭ unufoje 
al la ricevitaj petoj, klarigante ĉu ili deziras afi ne deziras daŭrig i la korespondadon. 
Kiu ne respondas peton konforman al sia anonco, tiu malutilas al la intem acia 
korespondado per Esperanto.

a b c d e f g h  a b c d e f g h

Blanko: L. Kieseritzki Blanko: H . A. Kennedy

1. Ĉd5—b6-f a7XbO I. 0-0 Ĉf2Xdl

2. Df3Xc6+ b7Xc6 2. Kc4Xf7+ Re8-e7

3. Kc4—a6 mato. 3. Kci—g5 mato.

Solvoj de la problemoj.
N-ro 36 i. Ĉc8-b6, 2. b7—b8Ĉ, 3. Td7-b7 mato.

N-ro 37 i. Db2—c2 ktp.

N-ro 38 I. Tg6-g3 ktp. .

N-ro 39 i. Kf7—d5, Kc2—e4, 2. Kd5-a8, Ke4Xa8,

3. Rf2 —fi ktp., aŭ 2. . . . laŭvole, 3. Ka8XK ktp.

Alvenis gustaj solvoj de la problemoj.
N-ro 34. L. Loding, Tallinn (Estonio).

Diversaĵoj: Okaze divenas sciigoj el la rondo de niaj batalantoj 

sur la ŝaktabulo (vidu la ŝakangulon de julio 1921). Inter s-anoj 

Usonano M. Sitera kaj Kanadano T. A. Allan estis finluditaj du 

movaroj, ambaŭ gajnitaj de s-ano Sitera. Ni gratulas al la fervo 

ruloj. Aliaj s-anoj raportas pri siaj progresoj en la ludgvidado 
akiritaj pere de koresponda ludado. —

En la  ̂granda internacia turniro de la majstroj, okazinta en 

Piŝtany (ĉefiosl.), sekvas laŭvice la majstroj Bogoljubov, Spiel- 

mann kaj Aljechin. La lasta estas taksata kiel la plej dangera rivalo 

al la mondŝakmajstro Capablanca. La turniron partoprenis 19 di
verslandaj majstroj.

LeJpzig-SchOnefeld.
k. ĉ. I.

Planeo L V. — S-ro 

P K , b il, gaz.
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Oerona. - 

Sabadelo

Hispanio

S-ro Miguel Milia, Calle Albareda 16, PI, PM, k. fi. I., bfl 

- S-ro Enric Oorta, Calle Ouevedo 45, PK, L, PM.

Hungario

Budapest. — S-ro Hermann Urbanovakf, X., KĜbanzai-ut. 42 a. 162, PI, k. C. I. 

Budapest. — S-ro Adalbert Rajetzky, X ., Kdbinzai-nt. 42 a. 189, PI, k. ĉ. I. 

Budapest. -  S-ro Penyes Zoltan, Dob-u. 5/II, PK, PM (rekomendite, sendu unue). 

Budapest. -  S-ro Adi™ M4tJ<, bakisto, VI., Doh£ny u. 71, I ,  2., fotografaĵoj, 
leteroj, PI, k. t . I.

P*zc, 5. — F-ino Heleno Piedler, Fabriko Zsolnay, k. L  I., PK, PM, L.

Italio

Lam pfdusa (Olrgentl). — S-ro O . Di Maggio, PI de famaj homoj en Ĉiuj brantoj 
de aktiveco ka) ideoj.

Nederlando

Amsterda»! -  S-ro N. A. Zilver, P. O. B. 1055, PK, PM (ecepte Ĉelloslovaklo).

JUNULA KORESPONDADO

Por ĈI Uu rubriko rezervata ai junuloj maksimume 17-Jaraj oni bonvolu 
Indiki la agojn.

Bedvvorth (Warwickshire, Britio). -  S-ro Oeorge Probert, Lelcester Road 53,
PI por 11—13 jaraj gekursanoj.

Rostock. Germanio. — 14 geknaboj 12—14 jara kun eksterlandanoj PI, PM. Postulu 
la adresojn de S-ro Aug. Wilken, Kasernenstr. II.

Pollando

Bialystok. — S-ro J. Ajer, Skrzynka Pocztowa 53, L, PI, bfl, papermono. 

Blaiystok. — S-ro Efr. Margon», Sobieskiego 16, papermono, PM, interi., vendas. 

Blalystok. — S-ro A. Babkes, Pr6zna 3, papermono, PM, InterSanĝas, vendas. 

Blalys1ok. — S-ro Stanlslaw Kossakow*ki, Szopena 9, intertanfcas PM. 

Pabjanlce. — F-ino L. Lorentowia, Poprzeczna ui., PI, bfl, L, k. fi. I.

Poznan. -  S-ro Ma* M ihalsk i, Mostowa 5/11, PI, bfl, k. fi. I.

Rumanio

Arad-ChlAlnefi. — S-ro Ludoviko Fodor, juristo, L, PI, k. ĉ. I.

Ciuj. — S-ro Bila Deutsch, apotekisto, Strada I. C. Bratianu 28, PM (korespondas 
ankaŭ germane).

Ciuj. — S-ro Ernesto Ligeti, redaktoro, Calea Regele Ferdinand 37, L (artoj, 
teatro), PI (naciaj kostumoj, tipoj).

Telu» (Transilvanio). — S-ro Adalbert Teodor, poliestro, valoraj PM, PI (nur 
popolaj kostumoj).

Telu* (Transilvanio). — S-ro Aleksandro Birthler, telegrafa mekanikisto, PI, L, 
foton; rafa Joj, k. ĉ. I.

Ruslando

A stra lan . — S-ro Arkadio Kostanov, Katollĉeskaja 5, k. ĉ. I., PI, L, PM, paper
mono, esp-ajoj.

Petrograd. — S-ro Albln Koni, Fontanka 17, esp-ajoj (ne PM), kontra» sovjeta! PM.

Svedio

Malmo. — S-ro L. Sandberg, Kafejo j.Nutlden", PI, k. Ĉ.1.

Malmo. — S-ro Sture Krook, Dlsponentgatan 21 b, PI, k. Ĉ. I.

Malmo. — S-ro Shire Cronqvist, Cloesgat. 12, L, PI.

Malmo. — S-ro Albert Cronqvlst, Cloesgat. 12, III. PI.

Svennevad. — S-ro Folke Anderson, Skogaholm L, PK.

Svislando

Lugano. -  s-ro Aloysio Cappello, Dir. de Ia Jurista Societo „L a  Difesa",, via Ma

llhe li 2, PI, PK, PM, esp-ajoj kaj fotografajoj (sportoj, belartoj, pejzago) k. L p.).

Ameriko

Moundsvllle, W. Va (Usono). — S-ro Herbert M. Scott, 1312 Purdy Ave, kun

redaktoro de Amerika Esperantisto, PM. k. Ĉ. I. prefere kun malnovaj filatelistoj 
Ne sendos unue.

Balboa Heights (Canal Zone, Panama). -  S-ro E. A. Young, Bo* 214, L (on 

agnostikismo, terkulturo, laktfarmado). Rifuzos PI P M , monerojn k. t. p.

Aŭstralio.

Albert Park (Victoria). — S-ro E. E. Thompson, 32, Mills Street, k. Ĉ.1., PI. 

H tzroy (Victoria). -  S-ro A. V. Rutland, 134, Fitzroy Street, k. ĉ. I., PI.

m*11!0 !!6, (U‘ y ° f ,sUnd9) New z eaiand. -  S-ro John JerkovIĈ, P. O . Box 24,
11, k« e. 1«

Sydney (Aŭstralio). — F-ino Ethel Lee, Harrow Road, Be*ley, PI (statuoj de
eminentuloj, naciaj kostumoj).

W hangarel (Nov-Zelando). — S-ro Percy Whittee, poStoficisto, nur PI, k. ĉ. I.
(ne respondos al petoj pri PM).

Azio

,(J‘ 5*ni" )'. ~ .S’ ™ Takeo K*rakaŭa, Ĉe Dal-3-Kotogakko, PI, PM, monon. 
Karetojn, fiksilojn, insignojn k. ĉ. I.

“  S' r°  T‘ Jizuk*' Med,c*»» Fakultato Kioto, Imperia Universitato,
■ M» PI, L*

Tabrlz (Persio). -  S-ro EfteHare-Defter, sendas PM, PI kaj belajn fotografajoj n 

U nuece  s e n d a j vid* M  ka* v,vo koirtr*ŭ bonaj fotografaj platoj kaj paperoj

Tokio (Japanio). -  S-ro Seiiĉi Inagafia, studento, Komaraŭa ŜimmaĈi Ebaragun,
PI, L, csp-ajoj. ^  '

0"c" ,°' T" * k-Koẑ K*,u' ,a- 1-

^  *  5,"° *■*

PETOJ K A J

Tarifos Unu Unio (=10  vortoj) Fr. 0.50. Antaŭa pago.

. En nada mono: Aŭstrio 100 Kr.; Betelo I Fr.• B ritio  s d • n ,,ia * r/„ o i „

0 7 5 P ’ " a n d o  i F r .; Germanio 8 IS !: Hispanio 
i i  ,, * Hungario 20 Kr.; Ita lio  1.50 L .; Jugoslavio 4 Kr.: Nederlande* on* f i  .

fte rninm iil*’ Shan, dinflv io  Kr.; Svisio 0.50 Fr.; Usono 0.10 D. — (Kie ia aĉeto 
de respondkuponoj estas ebla, oni pagu per ili:  i  respondkupono =  20centimoj.)

adreso I W . f v ^ « U ^ e ^ ĉ ^ e n U i f e
50-/. de la k a t a l a z o j  de Michi a» V ve rfka j Telite;. K o ita *  Vefcrencoi^i
ankaŭ sendas he l^e le k ta ĵo jn  de aŭstriaj kaj alilandaj poŜf— '--* '

A d r e s l in io .— Post la 25a de junio la adreso de Ges. P. Blaise estos io Church 
Road, Tuaor Estate, Hanworth (Middlesex). iu, snuron

AdresSanĝo. — S-ro Salvador Magem translogi» el Paris al Bueno-Aires, Canning77.

S S E * ? ! ! ? !  k* S  P*! . r  Bon'r° ,u 8endi 1 Dolaron laŭ adreso: P. H. Hermann 
n i  OerJnani?)' Mar garetenst rasse 23 kaj vi ricevos I serion da militmono (ses

esperant^ĵojn. RetL^° Potsdam knn teksto en Esperanto. (Ni ne vidis tiujn oficialajn

i  alsendo de instruplanoj x de la diversaj 
t kion ajn Adreso: Julie Supichovi, faka

L- ^ J am enh° ,a  bil,do.Iaŭ originala pentrajo sur bonega papero (25X3:
P°> domoj, societoj, kluboj, kursoj, kunvenejoj, ka

C1Û  *ukce8emaJ kursano/. Kostas nur 35 gerai, mari

* " I * *  H**?,'"0! ĥild°Ĵ kaĴ SllUet0Ĵ de Zamt .,.IU„  uca,
propagandiloj— 20 germ. marie. La bildo kun la kartoj — 50 gemi. m., loo kartoj
str ?5^erni4 m ' librovendistoj rabaton ! P. Hitrow. Berlin, Charlburg Ooethc

t

«E speran to ". — S-ro AH-Akber Nemseĉi, Ŝeŝklan, Tabriz (Persio) deziras aĉeti

Va n*?! " c l  on aŭ se" das 'nterŝanĝe persajn PM faru proponon.
Vendas 100 persaj PM kontraa 4 respondkuponoj.

F ilatelista sekcio de skolta klubo, poŝtkesto n-ro 56, Vladivostok, Siberio, Tra 
Ameriko, sendas por 50—100 poŝtmarkoj egalvaloran kvanton de Rusujo, Ekstrem
orienta respubliko, Hinujo kaj Japanujo.

F ila te lis to , ldu sendas al ml 100—500 postmarkojn, al tiu mi sendos samvalorajn 

i K ^ l T  m Jn* 8 8 unue- Zolt4no Szikely, Budapest V II., Erzsibet-

rumanajF ilate listo j I — Kontraŭ 5 franca; frankoj mi sendos kompletajn seriojn da ni 
poŝtmarkoj. Adalbert Teodor, postestro, Teiuŝ-gara, Transilvanio, Rumanio.

Po8tU'U ,prf z,ar?^ Nepolaj, rusaj, mezi i to vaj pm. de A. R. A. Adreso: 
J. Ajer, Oieldova 6, Bialystok (Polujo).

F .lat.HstoJ. -  Kontraŭ 5 svisaj frankoj mi sendos 15 diversajn postmarkojn de 
Libera Urbo Danzig. Alfred Muller, Marienstrasse 16, Danzig.

F ilatelisto! atentu I — Por I svisa aŭ 2 francaj frankoj mi sendas en rekomendita 

S T z & f S f f f i K  K ,  ™ 'Z“ ° V*i P° Ŝto,rk°l- K.j.godzln-

larkoin samlandajn, ricevos 
slovakaj, hungaraj rifuzataj, 
Zimmermanng. 15, Aŭstrio.

F ilatelistoj. — Sendu al mi 100, 500 pm miksitajn de via lando kaj mi sendos la 
radova7 *  hungaraj kaj ceRoslovakaj. Ladislav Krdkora, Praha-III. Ne-

For la  ba ta lilo jn  I -  Por unu responkupono afi egalvaloraj neuzitaj PM ml sendas 
60 glumarkojn kun tiu ■enskribo ka tre efika simbolo de la k o n ta m n ita  ideo. 
W . Krause, Berlin N. O . Friedebergerstr. L

n f t e ni0 , r  ^ a^ 1W na *™ŬI° ' « n  lingvaj kono! sercas okupon en komerca 

V̂nneU (Miniga*: ^  “  B“b'°  P' d™ °

sla urbo, regiono aŭ lando ? Mi komnpensos 
Teatralr

fraŭllno deziras korespondadi kun alilanduloj kiuj komprenas nek la 
England dancan lingvon. Mfes C. Sampson, 48, Windsor Rd, Torquay, Devon,



N° 7— 8 E S P E R A N T O  *

Libertem pa domo por studentinoj en Svsio (Vaud) alteco 1150 m. Malfemata
* Joi»? ~  L5 septembro. Pensiono: 4,50 kaj 5 fr. oot
baldaŭ Ĉe F-ino Gampert, av. Henri 't>unant,'2bV Oe^fcve.' Skribu "prrf^r^franĉe! 
Esperantajn leterojn adresu al F-ino Alschwane. Aurore 22. lausanne

Libroj. f-.r?_Mu*tefa Ban Eftefiar-zade, 16 ŝeSklan, Tabriz (Persio), deziras aĉeti
1912; „L a  Photo-Revue"kolektojn de jenaj francaj revuoj: „La Nature"4 el 1000 ĝis

persan *  ' 9'2’ ^  P " * * ™ :  S endas !*

:

- r * -----------r -------- f  . r  . i r 1 s u m o  K a j  s u r / ,  p l i a l t i
en ĉiu nombro al ciu samideano Josef Kolnhofer, Wien, 13./4. Zehetnergasse 37. |

Paperm ono.-  S-ro Paul Sperlich, Husum, Germanio, vendas kaj dissendas en 
« u jn  mondpartojn cian ajn germanan helpmonon kaj aliajn kolektistajn objektojn 
(ne fikomercaĵoj). Oni aldonu al ĉiu mendo garantian sumeton (en monbiletoj).

^P erm one ). -  Por monbiletoj de Norda, Nord-okcidenta Rusujo (de gen. Ju- i j 
cienia, Miller kaj de urbo ArKaneelsk) kai Ukraino mi sendas nanermnnnn Hi» •
P®Rer m on ° -  Por monbiletoj de Norda, Nord-okcidenta Rusujo (de gen. Ju- S T  P T 7 V T T P  A T  A  T D  A  
cfi? y y erj U‘l ^ Ci-Uri!>0 ArB* nKe,sk) ,kaj Ukraino ml sendas papermonon de •  I  t™ *  I  V *  / I I  H l i  1 %  I  I
I S  •& JS 2 2 ' KLU s-ro S L v  L  r  i - i  V A  r u i  I V U

:

:

(d_____________________________  _____ __
Smoliĉ, Nagomaja str. 20, Vladivostok, Siberio, tra Ameriko.

Peto. — Kiu povas donaci ai malriĉai minlaboristoj, malnovajn esperantajn ga- 

Sfioslovakio AkCeptaS S’r°  Jose'  Pa**' rainoHc« to , Muglinov 85, p. Hruŝov,
.......................  ■■>■ / . «  r. »  ___________________________ ___________ _  %  _ ’

I. Postmarkserioi, poŝtkartaroj, papermono, moneroj. Pro-
•> * °? fr?s/ Va*enc â (Hispanio), gvidanta Universitatan 
ndos — Malakceptas bagatelojn.

Serioza intersango
tesoro Josi Ventura, 
kurson. Nepre respondos

Serion de Ukrajnaj PM (Sagi, ne stampitaj) vendas S-ro O . Kiŝinevskij kontraŭ 
I franko svisa. Kvanto ne limigita. O . Kiŝinevskij strada A. Voitolanu 6, Bender- 
Tighina, Rumanio.

Sigelmarkojn esperantajn sendu al mi kaj vi ricevos duoblan kvanton da mem
eldonitaj (14 diversaj en multaj koloroj). W . Kranie, Berlin N. O . Friedeberger- 
strasse I, Oermanio. *

S-ro Arthur ScĴMMMMI el Chemnitz atentigas siajn korespondantojn ke li pro 

branke n h aus Betlfellda ̂  m tn°^ ne P °vas 8kriW Nuna adreso: Breslau (Silezio),

Sonorfl-arto
internacia
subskribanto "estjis 
demandaro: I. Cu 
sonoriloj P  iPlh*.1r* * ? 3‘ Kiom pezas la aro de la sonoriloj ? Kiom la plejpeza 
M uonio ? 4. Cu gi estas aŭ estis ludigata de sonorilanto (pagata de la urbo) aŭ 
per maŝino. 5. Cu la sonorilaro aŭdigis koncertojn (sekve de dlversaj muzikajoj) ? 
Kiam au je kiaj okazoj. Axel Baesens, Statiestraat, 16, Mechelen, (B ila n d o ) .

Studentoj. — Mi rememorigas al 
Esperantista. Delegito por Svis» 
Lausanne.

en Svisio, ke ekzistas Studenta Ligo 
. Alschwang, 22, rue de 1’Aurore

garioj, Sperta tabakoficisto deziras interrilati kun eksterlanda tabakkomerca firmo, 
aŭ tabakfabrikejo. Donas informojn kai ciujn bezonajojn rilate tabakkomercadon 

tabakkulturon de tuta lando Bulgario. Leterojn nur pri tiu ĈI temo kun ekster-
i andujoj

INTERNACIA KOMERCO

---------------J m w  ^  J»

Berlin. — Ĉiuj komisioj estas zorgeme prilaborataj de F-ino Martha Rabe, Ban-
ucJSiraSSC I • A» 21«

je fabrikpi
--- ----- ---------- ----- k— » .. Centro de

demando respondkuponon.

aĉetos per Inter- 
histrio. Aldonu al

E bon is to j. — Albert kaj Filo gravaj librovendistoj deziras interrilatigi kun libro
eldonistoj Teaj pograndaj librovendisto; en Ĉiuj landoj. Korespondas, angle, ger-
TfHe T? EsPerante* Sendu Iist°Ĵn aI Albert & Son, Box 57, O . P. O . Perth, West 
Australia.

turnu vin alKom ercistoj. — Se viaj komercajoj ne estas vendataj en Aŭstralio turi 
The Commercial Agency Company, Box 77, O. P. O . Perth, W . Australia.

KorbmebloJ malkaraj riceveblaj el pola fabrikejo pograi 
salonoj konsistantaj el 6— 10 pecoj (tablo, sofo, du braks
bureto, du florpiedestaloj, unu florujo) kostas nur 72.000-......... ............. .. ,
« o j .  desegn. kaj informojn de Profi Miecz. Sygnarski, Kordeckiego 19, Bydgo*zez,

M a lin o j. — Ĉiujn malinojn por agrikulturo kaj industrio vendas, aĉetas kaj peras 
Ferdinand Jochmann, komercisto de maŝinoj. Pihl bei Haida (Cefioslovakio). Per
anto de mondfama nordbohema vitroindustrio.

Plateno-metalon aĉetas k. vendas (nur progrande k. laŭleĝe) Georg Reimann, 
Mockernstr. 71, r. III, Berlin, Oermanio (helpantoj ĉiulande serĉataj).

Pri m ondeco . -  Aĉetu: „La Principo de la Movado por Casta Vivo- 
el ideala kaj praktika vidpunktoj. Tradukis: C. J. Roskes-Dirksen. Prezo: fr. 
afrankite fr. 0,30, rekomend. fr. 0,45. Rabato por kvantoj. Havebla ĉe D. Roske*, 
van Loostr. 68. den Haag (Nederlando).

Rozoleo natura garantite sendata poŝtasekurite en boteletoj de 
por 30 fr. frankoj kaj 50 gr. 145 fr. elsenditaj per ĉeko al R. Ce. 
Krestec N-ro 7, Sofia, Bulgario.

IO gramoj neto 
venakov, ulica

Spongoj kaj salitaj sardeloj. Produkto kaj eksporto S-ro Salvatore DI Maggio- 
Lampedusa (Italujo). ‘

Svisaj b roda ĵo j. — Fabrikanto serĉas rilatojn kun gravaj ^agokapablaj import- 
latoj, speciale en Japanio kaj Ginio. J. Oraf-Mfiller, Altstatten, Svisio. I

erala intcrnaciaFoirogenerala internacie de* Germanujo
unua kaj pin granda Foiro

ti por £K5P0zantoi kai

Foiro de la mondo •

Same grava por ck5pozaritoj kaj poraĉetantoj-

Generala. Specimenfoiro kun Toiro j 
por Tekniko taj Konstrufako
A utima Foiro ip 22 de la Tja de augusto ĝis

2a de septembro*

Printempa Toiro tq2y cle la 4a (ĵis loa demono*

Informojn donas kaj alirojn akceptas la Foirojieejo

por Ia Specimenfoiroj en Leipiŭ^ :

M6SSAMT FŬR Die MUSTeRMeSSeH

IH leiPZlG

i
Profitu valuton. Ni presas ĉion esperante kaj germane, rapide kaj mirinde

malkare.

Buchdruckerel Frohburg I. Sa., Germanio.

Henning Halidoj Helsingegatan 9, Stockholm V., Svedlando.

I n t e r ŝ a n ĝ a s  PI k. ĉ. I.

lnternacia bela literaturo kai Instrua! verko,
liennemann, Paul. Tra la mondo. Internacia legolibro.

[.bildoj lu j muziknotoj, . '  • 
Ila e ld o n o . Kartonlte M 30-—

Kartonlte M 70’

. " m n i ;  a M M * ,  i k i  i o  u i u n u u .  i n i c r i i a c i .
I a  p a r to :  Por komencantoj. Kun multaj

Ila p a r t o :  Por progresintoj, fus aperis _______
tlferp lta tr i monatojn post aperi).La unua eldono estas__. . . . . . .  . . .

Dietterle, Prof. D-ro/o A., Direktoro de la Sakta Esperanto Instituto.
L a  Vendreda K lubo, l i  originalaj artikoloj verkitaj de Vendredo- 
Klubanoj. Kun unu portreto kaj kelkaj desegnajoj. Brofturite M 24'— 

n . . .  . . . .  n  . . . .  , Pr«zo por bonvaluta eksterlando M 36'—
Goldschmldt, Thora. Bildotabuloj por la lnstruado de Esperanto.

i .Dietterle. 2a k o r e k t i t a  e ld o n oPrilaborita de Prof. D-roJoh

kartonlte M 24— , blndlte M 30-
Hebbet, F. Gyges kai lla ringo. Tragedio kvinakta.

En Esperanton tradukita de P. Bennemann blndite M 30*—

M em oj evski, A. 12 Legendoj. El la pola M ng v o ^ rad .^ ^ J^A ?0*10 M 
(K o le k to :  I n t e r n a c ia  M o n d l i t e r a t u r o ,  voi. 2/3) blndite M 24‘—

D . rrT,,. . . .  , P.rezo P°r bonvaluta eksterlando M 36*— 
Raabe.m ihelm  La nigra galero. El germana lingvo trad.Prof. D-ro

"leke. (Kolekto: I n t e r n a c ia  M o n d l i t e r a t u r o ,  vo i.4) blnd. M 12*-
Prezo j>or bonvaluta eksterlando M 18*—

. ---- p o r  ia  e k z a m e n o j p r i  K a p a b le c o
Thurston, Temple E. La urbo de belega sensenca j. Romano, 

el la angla lingvo, trad. de R . S,

RlrMer. R . Esperanto-Gvidanto porla  pu Irt I kaln  terk o ml?nlkiĝad o .M l*~
^ .P r e p a r i lo  p o r l a  e k z a m e n o j n  k a p a b l e c o  M 8*-

. (H II
„ »>r« o  por bonvaluta eksterlando M  45'- 

E » p e r » n t o .K « t « lo Ko  menPHKm Inti p e to .

P r e z o j  l a n g e b l a j .

Ferdinand Hirt&. Sohn, Esperanto-Fako, Leipzig, Salomonstr. 15.

blndite M 30,~



Edgar Roitzsch, Sebnitz i. S
(Germanio)

Fabrikejo de

artefaritaj floroj, fruktoj kaj folioj, ligitaj aii unuopaj 

por ornamo de ĉapeloj, dekoracioj kaj tombgirlandoj

FLORAKCESORAJOJ
Norvega komercĝardenisto sercas reprezentadon por 

kreskajoj, semoj, artefaritaj floroj, rubandoj por k in farado  

preparitaj kreskajoj, funebro-aranĝaĵoj, korboj kaj aliaj ak

cesoraj^' por la ^ardenistaj kaj kronfaristaj metioj.

O n i korespondas germane, france, holande, flandre sed 
preferas Esperanton.

Proponojn kun prezoj (event. kun specimenoj) oni sendu al 

Chr. Larsen, ^ardenisto, Trondhjem. Norvegio.

LA U N I S M O

Unuiga plano por pacema rekonstruado nacia kaj internacia
Alvoko por kunhelpado

(E ltira jo j el brogu reto esperante verkita.)

I.

J »  demokrato. Por savi slan mondon U devas
ilfi ia malsamajn projektojn de la 
senutile kaj danĝerpiene peni trudi 

>loj ne Satas gin. La tuja bezono 
por ke lli povu antaŭenpuŝi la

. --- ice internacian rolon de amikeco

tiko de U u S S ‘ H0."  S ? t h PubHkie,,# ,cn Novembro 1913 Ia poli.: 

nada.» k .j^ tcJnT cian  unuiSon P° r " 0mi n° V“n planon Por kreskigi

, , Rtigas u  devo de la demokrato. Por

' m?i i i /1 k,u Pr°vas akordi!:! ia
 ̂ Industriaj reformistoj. Estas senutl 

IMI afln itaa cianon se la granda plimulto da popolo! 
esta* plano facile komprenebla de la ordinaruloj p |  
paceman rekonstruadon de sia lando por ludi glade

II.

kaj administracia malinan» tial devos aliformigi por atingi kontentigajn rezultatojn.

nen,un naclon privatan personon, sed nur

^ a ‘ V o i ^ UL o l r r n o v i g l . d o P O V a n '  P ° r  * r a n d io z a  a v e n t u r o  d e

/ S J f . de B°!ilik* *faJ ," d5»trja baraktado trovigas du potencaj 
" !* ,‘ ° ^ “Usn|0< la. *lia bazita en la Individualismo. Tiuj princi-

ovojn 
limado

Sub
fortoj—u n u _______ _

lo r  K u l o d l* /t,nĤ Jn Ô an iza jo jn  amaslĝanVajn* rapld^lĤajn^TuUjn p

estu M  kontrolata? r?#??* ke *? Produktado kaj la distribuado
ke» Hui f i ImiM.fii i !  , komunumo afi ŝtato; la dua principo postulas aliflanke 
privataj ind,Uitrkj funkdol devu ^  « A  1« direktado de fnd/dduoj afi g m ^ j

pOSt“,laS J * .  ‘f  Industrio senprokraste funkciu 
i lna Vidigi ki{ « .r t i ,  " ,o n d an o kluj suferas pro manko de Ciutagaj i

Ĵs ffH fS S r is s is s s ^ ^ dcvas malapcri per laboro de kunhel

kondamnitanPnro S S ren0vl$  afi ^ r a i g i  la sistemon kapitalisman 
Individaŭi. L’ rC ^J k.J nado” ? re9p° nda P° r kruela “ ««furado kaj militoj inter

i ???■  nun ,a demando.
La „  U rismo" estas ia respondo.

kontenti

k

por 
_ # nece- 

kunhelpado

I * i  i " dlktatorecon Ia pro le tario j La demokrato tamen devas

p S S J ^ e J a S T f a S S " 8,s,emon ****** ie la prindpo de proporc,a r e -

, dlversaj sistemoj de proporcia reprezentado kluj estas alfareblaj

Suficas Dor diri i uzan.taĴ. ul\u eI j.1*- Kompleta klarigo ne ratas ebla nun.
»Kio d i I  \ 4 metodo de voĉdonado estas tute simpla kaj kompren
d i  * £ i “ Efikado de la balotiloj la plua laboro de kalkulado estas nur devo

1)“ ! /  elektitaj oficistoj. La rezultato estas automata kaj tute justa
^ e v a s  DarIa2e°ntaW ! i l  ^  1 elektantoj. Partiaj kaj sendependaj kandidatoj 

respekti ve vo^do nas po^/lT P “  pr0P0rciajn al la nombroJ da Person°J kluj

u  la Ear] amento sin trovas reala reflektilo de publikaj opinioj, tiel devas
!aŭnombre° reg,staro enhavi anoln «I ^faj politikaj grupoj ankaŭ proporcie

ke kiam konata. 
Tlo volas

kaj

de p

m ,
v v * «  U I I  n u m a

publikigita

s u t eeliri, ke ciu lando estas invitata alpreni la principojn de la ,#Unismo“  nome:

S  i a l ^ t f !S!rV2rP£YAs produkti.
n) LA KOMUNUMO DEVAS DISTRIBUI.
Tiu ĉl politiko arangas

komunume'aŭi i f a ^ L S t r i ŝ H  dif koi? erv?do kaj ‘ ««sportado estos

fabrikantoj^ kai produktantojn Eaj" por e k s e r v i  la a S l a  u pu lulile o ti ^ 
La detaloj de alprenado tamen iel malsimilos laŭlande. P

d . d'  * « “■'») Interne

oova»fin i^»ĤSHL«b,ie en^inalloJ1E* artikolo klarigi la diversajn metodojn per kiui oni 
deva* dema n di ke ef, distriĥuado. Sen piuaprok rasto tamen Ia mondo

w « iS rS L  I- tP ^L i10 kieI SJ nĴor°  ri oo ve r el Ameriko kontrolu kaj organizu 
nacie kaj intern.de Ia disdonadon de la Ciutagaj nutrajoj kaj necesaĵoj de /a popoloj!

_ _ _  V  u Sinjoro Hoover organiza» helpon al milionoj da malsatanto! en FA-

, n k , a

s g a *  £

V .i adrainisi rado deva? enhavi nur spertulojn elektitajn de Ia tuta parlamento

, i ,u lo i  okup* s ,ln  *  r*

III.

Ia
jenajnKp^nĈiUpojn°nSenta9 ^  '*  *** ,a " l,ntamo“ * efektive •«‘ceptas

3) sNp?rtu1iaa^min?stracioZ.ita reprezenta Palamenta per proporcia reprezentado;

b) K j t ' , PaH,PLano, pr? I» kontrolado de produktado kaj distribuado dum U  re- 
konstruada epoko laŭ la formulo: <

La Individuo devas produkti. 
iu Komi!numo devas distribui, 

e) Libera ̂ p r in ta d o  de opinioj kaj zorga konsiderado de aliaj reformemaj politikoj.
“  - - “ ‘ ‘  ‘   ̂ -- ^  % tiam

ustria

madoj k. t. p.

estas dirite ke la «edukado» kaj Ia „ 
refonnado. Tio estas vera ‘ ‘

■  t -------- - i  i » * »  « « « . *  v v . i o n u v i i  n a j  c i u j n  i  l a 

ti nan ca masinaro; pri urbo-planado; pri edukadaj refor-

edukado*4 kaj la sgusta spirito1* estas necesegaj por vera 
ti» S L j J  IC I '-I—  * v?rsaĴne agema individua partoprenado en laboro

konstruado mem fariĝps Ia prei bona edukilo kaj certe kreskigos la

f is ;  dffiĥM.1 'ki? ‘do- En a " * m°,l' ro fia) dem*n,i°i ' s,os pii
nor ej le ko,n,Prenos ke „Unismo“  ne estas universala kuradlo
por ciaj malbonajoj sed nur konstruos ponton super la nuntempa industria abismo

. .. oni,  dezirus disvastigi edukade la  idealojn de la  „U nism o“  oni povus ag i

£ UtPe' r  <>mtZ  n̂divi du°Ĵ to j Krupoj devas esti memstaraj k a j tute
^ S rfS S S S  ■, J a> ,a  ekstera aŭ centra autoritato. Signifas simple ke oni povos 
agi lauvole rilate a l la  propagandado de ta principoj supre priskrib itaj.

Nomo proponita por tia  movado:

„L a  U  nis ma Kunularo.

Broguretoj estas senpage haveblaj te S-ro Colin Unwin, Box 47, Fremantle, 
VFestern Australia (Okcidenta Aŭstralio).

PRESEJO .POLITIKA». PRAHA, ĈEĤOSLOVAKIO.


